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Abstraksi 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan apakah terdapat 

hubungan antara (1) kecerdasan emosional dengan kemampuan 

menulis narasi fiksi bahasa Inggris; (2) keterampilan membaca 

pemahaman dengan kemampuan menulis narasi fiksi bahasa Inggris; 

dan (3) kecerdasan emosional dan keterampilan membaca 

pemahaman secara bersama-sama dengan kemampuan menulis 

narasi fiksi bahasa Inggris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) 

terdapat hubungan kecerdasan emosional (X1) dengan kemampuan 

menulis narasi fiksi bahasa Inggris (Y) dengan koefisien korelasi 1yr = 

0,8002 dan persamaan regresi linier 
1

^

58,0420,19 XY +=  (2) terdapat 

hubungan keterampilan membaca pemahaman (X2) dengan 

kemampuan menulis narasi fiksi bahasa Inggris dengan koefisien 

korelasi 2yr = 0.7247 dan persamaan regresi linier 

2

^

95,0047,46 XY += ; dan (3) terdapat hubungan kecerdasan 

emosional dan keterampilan membaca pemahaman secara bersama-

sama dengan kemampuan menulis narasi fiksi bahasa Inggris dengan 

koefisien korelasi ganda R = 0.847 dan persamaan regresi linier 

21

^

95,058,060,21 XXY ++= . Berdasarkan temuan, dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan menulis narasi fiksi bahasa Inggris 

dapat ditingkatkan melalui kecerdasan emosional dan keterampilan 

membaca pemahaman 

 

INTRODUCTION 

As it is known, English has been introduced for a long time in 

Indonesia and learned widely either in elementary schools, secondary 

schools, or up to the level of universities. However, it seems that the 

teaching and learning process of the language skills covering listening, 

speaking, reading, and writing haven’t been applied properly. 
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Basically, all those language skills should be learned 

integratedly and practice of learning is focused on the language usage 

in real context. Especially for writing skill, learners are required to 

develop their thinking abilities to produce their ideas in written form. 

Writing is the most complicated skill, for not all readers will directly 

understand the messages written by the writer, though its meanings 

delivered are already good and clear. As it was said by Hughey et al, 

(1983: 5) writing requires much more intricate mental effort. Writers 

are forced to concentrate on both the meaning of ideas, that is, 

ensuring that what they write conveys their intended message, and on 

the production of ideas, that is, producing the linear form in which 

ideas actually take shape on the page. They also add that certain 

psychological, linguistic, and cognitive factors make writing a more 

complex and difficult discourse medium for most people in both 

native and second language. This gives a clue that writing is such a 

different skill from other skills that it should be learned and practiced 

in some ways. Students who are learning English as their target 

language find difficulties in expressing something in written English. 

They are confused about the words, the sentences they use if they are 

coherent and the meaning is clear. As it is observed writing employs 

longer structures which serve to elaborate meaning fully because 

meaning can be lost if they are written without careful thought – each 

idea, word, and structure must be chosen carefully. 

In the English education program, the teaching the learners 

should master in Writing are to increase the learners’ knowledge of 

how to write well and effectively, to know the types of writings such 

as: description, persuasion, narration, and argumentation. Besides, 

students should also be able to use their ideas and imaginations to be 

produced in written form. The main points why students need to 

increase their writing ability are not intended to be a writer/author. Yet, 

at least this writing ability is very important for students or 

prospective teachers because of the many benefits they get.  

In line with the writing style, students should also master 

narration. Composing a narration, mainly fictional narration, is 

paragraphs involving someone’s experience. In this case, the writer 

must have ideas about life and feelings. Students who have learned 

and are in the process of learning some subjects like Writing, 

Introduction to Literature, and Prose should be able to compose 

fictional narration. The reason students need to have this ability are 

one, to stimulate their ideas and imaginations to write; two, to give 
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students chances to think creatively; three, to give appreciation toward 

the work of prose; four, to enable students to enjoy writing fiction; and 

last, to give knowledge and experience to students as a guide when 

he/she becomes a teacher.  

Meanwhile, based on the observations conducted in the 

English education program of UHAMKA, there are still many 

students who are not able to try seriously to apply their abilities to 

write a fictional narration. The information they have got from their 

lectures should be the basis to write it. However, they have difficulties 

in creatively taking out their ideas and imaginations in fiction. In fact, 

to achieve this ability is not already enough. There are some factors 

that should be involved in writing fictional narration. One of them is 

how students are able to comprehend readings. 

Besides that factor, there is a non-linguistic factor which has 

essential influence in determining students’ mastery to write fiction. It 

is emotional intelligence. As it is known, emotional intelligence is the 

ability how to manage emotions properly. Emotions can be the 

feelings of people in expressing their ideas or imaginations without 

any doubts. In line with this, this aspect is expected to help students’ 

ability to write fiction, for fictional narration talks about characters, 

plots to shape climax and tense. Therefore, making good fiction is 

required by a writer who has a good emotional intelligence. 

To know if there are relationships between emotional 

intelligence, skill in reading comprehension and writing ability of 

fictional narration in English, it is necessary to do a correlational study. 

This research was held for the sixth semester students in the English 

education program of UHAMKA Jakarta. 

 

RESEARCH QUESTIONS 

The followings are the problems which can be formularized: 

1. Is there a relationship between emotional intelligence and writing 

ability of fictional narration in English? 

2. Is there a relationship between skills in reading comprehension 

and writing ability of fictional narration in English? 

3. Are there relationships between emotional intelligence, and skills 

in reading comprehension    simultaneously and writing ability of 

fictional narration in English? 

 



4 

 

Tri Wintolo Apoko : The Relationships Between Emotional … 

LITERATURE REVIEW 

Writing Ability of Fictional Narration in English 

Ability is a general term referring to the potential for acquisition 

of a skill. The term covers intelligence and specific aptitudes (Morgan, 

1986: 1). Considering this definition, it seems that ability is not 

similar to skill. A skill is a part of ability. To reach ability, someone 

should have a skill. For example, a student is skillful in writing. It 

means that she/he has a writing ability. In line with the definition 

above, ability should include intelligence and specific aptitudes. A 

person cannot be said ‘having a good ability’ if she/he is only smart. 

In that case, she/he does not have aptitude to perform. Therefore, the 

person should also perform her/his aptitude, like the ability to write, to 

read, and so on.  

Language is a tool that makes us different from others, and 

writing is certainly essential in the use of language. Writing is a means 

of reinforcing other language skills in which the writers gather 

information by listening, speaking, reading, observing, talking with 

others, synthesizing and evaluating data (Hughey et al, 1983: 6). 

Because of that statement, writing is very difficult to learn. Most 

students have done many mistakes when they write something. Their 

words selection, the grammatical aspect, the other rules in writing, and 

the information they put are not appropriate. As Axelrod and Cooper 

(1988: 2) said, writing is a complex process and, as such, contains 

elements of mystery and surprise. But writing is a skill that anyone 

can learn to manage.  

Hairston (in Caudrey, 1983:8) said that writing is a way of 

learning and developing as well as a communication skill. He added 

that writing is viewed as an activity that involves the intuitive and 

non-rational as well as the rational faculties and an activity that can be 

analyzed and described; its practitioners believe that writing can be 

taught.  

Evans as quoted from Hughey et al (1983) tells that writing is 

an essential form of communication, while Penfield (1991: 24) said 

that writing is an act of communication in which the writer address 

particular audience in order to achieve a specific purpose. The purpose 

she means is that students develop skill in writing by writing and 

revising.  

To make students better in writing, it is important for them to 

know the elements of good writing. The elements of good writing are: 

(1) Substance. Good writing has something to say; (2) Order. Good 
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writing is orderly; (3) Economy. Good writing does not waste words; 

(4) Emphasis. Good writing strikes the mind with firmness and force; 

(5) Variety. Good writing develops precise meaning – as well as 

delights readers – by it varied rhythms and sentence forms; (6) 

Clarity. Good writing is clear; (7) Consistency. Good writing stays on 

track; and (8) Appearance and Custom. Good writing is edited 

(Mendell Smith, 1985: 4-5).  

To make the elaboration above, it is the time to talk about 

narration. Gillespie, Stanley, & Singleton (1982: 29) said that 

narration is storytelling, which answers the question “What 

happened?” and deals heavily in time and verbs. Kirszner and Mandell 

(1983: 33) stated that narration tells a story by presenting a sequence 

of events. They also added that narration, like other types of writing, 

need a rich, specific detail to be convincing. Each detail should help 

form a picture for the reader; even exact times, dates, and 

geographical locations can be helpful.  

Jordan (1965: 70-71) said that narration is perhaps the most 

primitive of the modes. It is simply telling of a story, and probably 

goes back to some caveman’s first attempt to tell his mate of the 

saber-toothed tiger that got away. Writing a narration composition 

appeals to one of human kind’s basic instincts, the impulse to share 

stories. Sometimes the aim of the storyteller is simply to entertain, to 

provide a moment of escape from business of the day or horrors of the 

night, but sometimes the aim of the storyteller is to instruct, to help 

others in their understanding of something. Narration ties ideas to real, 

sensory, day-to-day experience: it binds the abstract to the concrete 

(Perrine, 1974: 4).  

Narration is divided into fiction and non-fiction. As Perrine 

told, fiction is classified into two broad categories; they are escape and 

interpretative literature. Escape literature is that written purely for 

entertainment – to help the reader pass the time agreeably. It takes 

people away from the real world – it enables us temporarily to forget 

their troubles. It has as its only object pleasure. While interpretative 

literature is written to broaden and deepen and sharpen people’s 

awareness of life. It takes them, through imagination, deeper into the 

real world – it enables people to understand their troubles. It has as its 

object pleasure plus understanding. Besides categories, Perrine added 

divisions of fiction. He said that fiction is sometimes roughly divided 

into commercial fiction – that is written for popular consumption – 

and quality fiction – that written with a more serious artistic intention.  
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Related to structuring a narration, as Kirszner and Mandell 

recommended, it consists of a five-paragraph narrative essay. This 

five-paragraph narrative essay includes (1) introduction; (2) first event 

or events in sequence; (3) next event or events in sequence; (4) last 

event or events in sequence; and (5) conclusion.  

Short story as one of the fictional narrations has structures of 

narration, they are: (1) Its pictorial images of places; (2) sense 

impressions; (3) and psychology states (Scharbach, 1965: 222). He 

added that as a short story shares with the novel, there are four 

elements of narrative structure:  (1) the narrative substance, (2) the 

narrator, (3) the story form, and (4) the intended audience. It is also 

supported by Gillespie that usually a story has (1) a plot, (2) 

characters, (3) conflict, and (4) theme.  

In line with the statements above, it can be concluded that 

writing ability of fictional narration is a person’s potential to express 

his good ideas and his thoughts creatively as a communication skill in 

the form of pleasant, enjoyable, and entertaining stories to be 

understood by the recipient of the information concretely. 

 

Emotional  Intelligence 

For decades, a lot of importance has been put on certain aspects of 

intelligence such as logical reasoning, math skills, spatial 

skills, understanding analogies, verbal skills, etc. Researchers 

were puzzled by the fact that while IQ could predict to a 

significant level, the academic performance and to some levels, 

professional and personal success, there was something 

missing in the equation. Some of those with remarkable IQ 

scores were doing poorly in life. One could say that they were 

wasting their potential by thinking, behaving and 

communicating in a way that hindered their chances to 

succeed. One of the major missing parts in the success 

equation is emotional intelligence. 

Goleman (1995: 4) said that emotional intelligence is the capacity 

for recognizing people’s own feelings and those of others, for 

motivating themselves, and for managing emotions well in 

themselves and in their relationships. While, Kiestead (1999: 

1) said that the concept of emotional intelligence is an 

umbrella term that captures a broad collection of individual 

skills and dispositions, usually referred to as soft skills or inter 

and intra-personal skills, that are outside the traditional areas 
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of specific knowledge, general intelligence, and technical or 

professional skills.  

Salovey & Mayer (2000: 3) told that emotional intelligence involves 

the ability to perceive accurately, appraise, and express 

emotion; the ability to access and/or generate feelings when 

they facilitate thought; the ability to understand emotion and 

emotional knowledge; and the ability to regulate emotions to 

promote emotional and intellectual growth. Another opinion 

on emotional intelligence is developed by Freedman et al. 

They stated that emotional intelligence is a way of recognizing, 

understanding, and choosing how people think, feel, and act. 

Cooper (2000: 1) strengthens the term ‘emotional intelligence’ 

as the ability to sense, understand, and effectively apply the 

power and acumen of emotions as a source of human energy, 

information, connection, and influence. 

There are roles of Emotional Quotient in learning as quoted 

from Freedman et al (2000: 2). They told that like all learning, the 

development of emotional intelligence comes from building new 

patterns in the brain. These new patterns develop when we have 

experiences that we can link to background knowledge. The learning 

is integrated by experiencing cause and effect, and through practice.  

Besides, emotional quotient also has the benefits in making 

good relationship. As Gottman (2000: 3) said in his book entitled 

“Raising an Emotionally Intelligent Child” that in the last decade, 

science has discovered a tremendous amount about the role of 

emotions play in people’s lives.  

Based on the statements above, it can be inferred that 

emotional intelligence is defined as the ability to recognize, to 

understand, to choose, to express, to motivate, and to manage 

emotions effectively in order to shape our relationships well and know 

how to think, feel, and act in people’s daily lives. 

 

Skill in Reading Comprehension 

Skill is the ability (from training and practice) to do something 

well. There are many kinds of language skills. One of them is the skill 

in reading comprehension. Fielding and Pearson (1994: 24) said that 

comprehension was once thought as the natural result of decoding plus 

oral language, but it is now seen as a much more complex process 

involving knowledge, experience, and thinking.  
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Another opinion of the meaning ‘comprehension’ is that it 

relies heavily on knowledge of language and print in addition to 

knowledge about the world at large. Comprehension requires 

inferential and evaluative thinking as a reader decodes individual 

words (Fielding and Pearson, 1994: 34). 

Comprehension can be roughly categorized into four 

developmental components, with each component interrelated to and 

dependent upon the previous component. These four components are 

literal, inferential, critical, and creative. To make it more clearly what 

they mean, it is necessary to elaborate each of them. Literal level 

comprehension is defined as the understanding explicitly stated 

information, regardless of the medium of its presentation (e.g. 

symbolic, spoken or written language), is the main focus of literal 

level comprehension, while the critical level comprehension can best 

be described as an understanding of the information which will enable 

a person to make value judgments about the received information. The 

last, the creative level comprehension involves making a personal 

response to the complete understanding of the received message. A 

personal response, based upon a full understanding of the expressed 

message, is the heart of creative level comprehension (internet, 2002: 

1).  

After discussing specifically about what comprehension is and 

the levels of comprehensions, it is now necessary to talk about what 

reading means. Reading is an activity performed from someone very 

early years. It is a skill, or a set of skills, by which someone processes 

written information or by which he follows written instructions 

(McCormick, Waller, with Flower, 1987: 3). Reading is not a passive 

activity in which someone just takes in information; rather it is always 

an active one in which, whether consciously or not, is created a 

version of the text. McCormick still argues her opinion that reading is 

an interactive process, produced by the interaction of readers and 

texts.  

Another opinion on reading definition is derived from Mackay, 

Barkman, and Jordan (1979, 112). They stated that reading is not a 

single process but a process comprising a complex set of interrelated 

skills which involve: (1) word cognition and the mastery of basic 

vocabulary and such technical or specialized vocabulary as may from 

time to time be required; (2) the ability to see in the material the 

structures of sentences, paragraphs, and longer passages that constitute 

the thought units; (3) the intelligence necessary to follow the thought 
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development thus presented and make any relevant deductions, 

inferences, or critical assessments; and (4) the ability to concentrate 

on the reading task. 

In improving reading comprehension, students require 

motivation, mental frameworks for holding ideas, concentration and 

good study techniques. Here are some suggestions: (1) a broad 

background should be developed; (2) the structure of paragraphs 

should be identified; (3) the type of reasoning is identified; (4) 

anticipating and predicting are required; (5) the method of 

organization should be found; (6) motivation and interest are created; 

(7) supporting cues should be paid attention; (8) highlighting, 

summarizing, and reviewing are needed; (9) a good vocabulary must 

be built; (10) a systematic reading technique like SQR3 is used; and 

(11) effectiveness should be monitored (internet, 2002: 2). 

According to the statements above, it can be inferred that skill 

in reading comprehension is the ability, which is attained through 

knowledge, experience, and thinking to understand both implicitly and 

explicitly the stated information in written texts. 

  

CONCEPTUAL FRAMEWORK 

Relationship between Emotional Intelligence and Writing Ability 

of Fictional Narration in English 

Writing ability of fictional narration is a person’s ability to 

express his good ideas and his thoughts creatively as a communication 

skill in the form of pleasant and entertaining stories to be understood 

by the recipient of the information – a reader. Writing a short story is 

a kind of expressive writing, in which student is free to write based on 

his likes, or something that comes from his automatic ideas. He can 

write what he is thinking right now. He can express what he would 

like to say. However, it does not mean that he can do what he wants to 

write. He should study some elements of good writing, mainly in 

writing a short story and what it is in the short story, etc, because 

when he writes a short story, he should not only learn the aspects of 

the short story, but also the experience, the practice, and the 

psychological aspect, like emotions or feelings which are also main 

factors to be successful in writing a short story.  

As told in the previous section, a short story has characters and 

conflicts. To put characters in the story, the writer should study the 

characters of the players. In addition, conflicts should happen in the 
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story so that the story becomes interesting and causes tenses. For that 

reason, even though writing a short story is a kind of an expressive 

writing, students must know the elements of writing a short story.  

As a short story is a kind of popular story, it is much easier to 

read and to understand. Yet, for those who want to write a short story 

are much more difficult to begin with. This happens because, besides 

the lack of knowledge on writing narration, the talent of students, the 

character of students also affects in writing a short story. It is from the 

inner aspect, the psychological aspect, especially in increasing their 

emotional intelligence. 

Emotional intelligence is defined as the ability to recognize or 

understand, to choose, to express, to motivate, and to manage 

emotions effectively in order to shape relationships well and know 

how to feel, and act in the daily lives. A student, who is able to 

express his emotions well to the environment where he lives, will have 

many friends and know how to act in proper ways.  

In his classroom, he will be motivated to learn much, 

creatively answer the questions the teacher gives. Relationships 

between his teacher and among his friends in the classroom are 

created in good shapes and good atmosphere. Emotional intelligence 

will build students’ character in learning well. For example, a student 

has difficulties in managing himself in doing his assignment. He feels 

that this assignment is very easy for him. In fact, he does not finish his 

duty until the time to submit it. This example is assumed that he is not 

creative to work together with his friends or to ask their lecturers 

about the assignment. He thought that what he did was right. 

Based on the importance of emotional intelligence and its 

illustration, it is likely to be in good relation, for writing a short story 

not only stresses on the writing form, but also needs conflicts. 

Conflicts mean the tense or the rising action of a plot in order that the 

events become more excited. Besides that, in a short story, there is 

sequence of time. The sequence of time should give which part of 

events is talking about sadness or happiness. A student who wants to 

write a kind of short story should recognize his characters first. 

Recognizing his characters is one of the ways how to know himself, 

especially his emotion. The others are choosing, expressing, 

motivating, and managing his emotions. In knowing himself before he 

writes a short story is something that should be done, because if he has 

a good emotion, in this case, his emotional intelligence, he will be 

able to encourage himself to be relaxed in writing a short story. He is 
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free to decide what expressions or dialogues he should include in the 

story and what style of characters he should describe. 

By knowing himself on his emotions followed by choosing, 

expressing, motivating, and managing them, the ability of writing his 

short story will improve quickly, and the result of it is that this short 

story will make the recipients become more interested, easier to 

understand, and more enjoyable, for the messages or information in 

the story are real, expressive, and very intuitive.  

In line with the statements above, it is expected that there will 

be a positive relationship between emotional intelligence and writing 

ability of fictional narration in English. 

 

Relationship between Skill in Reading Comprehension and 

Writing Ability of Fictional Narration in English 

Skill in reading comprehension is the ability, which is obtained 

through knowledge, experience, and thinking to understand both 

implicitly and explicitly the stated information in the written texts. 

Reading is a process of thinking. Someone needs to know a lot of 

vocabulary to interpret or comprehend the text, in this case the text in 

foreign language (English). Without having it, he cannot read the text 

very well. Someone is called ‘good at comprehension’ if he can read 

accurately and efficiently in getting a maximum of information or 

messages from a text with a minimum of misunderstanding. 

Many students fail in comprehending a reading text in English, 

because they have lack of knowledge, experience and the ability of 

understanding the information in texts. In addition to, they have some 

bad habits or ways in reading texts, for example: they read slowly and 

carefully by paying a lot of attention to details, but he seldom 

succeeds in getting a clear idea of the meaning of the text. Or, other 

students (usually students who read fast) do not always pay enough 

attention to detail and have a good idea of general meaning of the text, 

but misunderstand some particular points. However, these problems 

can be reduced if students have much knowledge, practice or 

experience in comprehending the information in texts. The more the 

students read or practice, the more information they will get. 

Reading English texts aims not only at finding information on 

serious topics, but also on pleasant or affective topics. These two 

goals should be owned by good readers. Someone, who is already 

good at comprehension on reading any kinds of texts in English, will 
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be easy to express his ideas, opinions, or feeling either orally or 

written.  

Especially in writing a narration, a short story in English, a 

student will find it easy to express his ideas creatively. He seldom 

pauses thinking of writing. He is free to tell what is on his head. Like 

an expert, he has no difficulty in using and selecting words, in stating 

the form of writing style, and in putting on the characters in the story 

he writes. He has an idea, so he has a plot. He can decide what he 

must do next.  

In line with the description above, it is right that someone who 

has a good ability in comprehending any kinds of reading texts will 

have a good skill in writing something, especially in writing a short 

story. Therefore, it is expected that there is a positive relationship 

between skill in reading comprehension and writing ability of fictional 

narration in English. 

 

Relationship between Emotional Intelligence, Skills in Reading 

Comprehension and Writing Ability of Fictional Narration in 

English 

As mentioned above that writing ability of fictional narration 

in English is a person’s ability to express his good ideas and his 

thoughts creatively as a communication skill in written form of 

pleasant and entertaining stories to be understood by recipients of the 

information – the reader. His well-written ideas and his thoughts in the 

form of pleasant and entertaining stories do not stand alone. There are 

factors that affect writing ability. Good emotional intelligence will 

increase someone’s ability in writing a short story, for emotional 

intelligence will build his emotions in proper way and create the 

learning environment motivated. In addition, emotional intelligence 

will show and direct student’s good choice, motivation, and 

management towards his emotions. Good emotions will influence the 

making of a short story because in the story there are conflicts or tense 

during the story. If the student does not have a good emotion, he will 

find it difficult to determine the characters involved in the story and 

complicated to state when the events show sad or happy situations. 

Another factor which is very postulated to be related to the 

writing ability of a short story is someone’s ability in comprehending 

reading texts. Reading many kinds of texts in English will bring about 

being good at writing a short story. By reading, someone will get 

much information, experience of organizational patterns, and the 
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understanding of the general meaning of a text. For these reasons, it is 

quite true that in doing writing, he should have a good basic reading of 

texts. 

Relating to emotional intelligence, skill in reading 

comprehension and the ability of writing a short story in English tends 

to be positive since both emotional intelligence and the skill in reading 

comprehension contribute the ability of writing a short story 

positively. At one side, emotional intelligence builds someone’s 

emotions in good ways to increase his learning ability in writing a 

short story and at another side, the skill in reading comprehension 

adds student’s knowledge or information stated in the texts and the 

experience to encourage himself to write freely the short story. 

Based on the statements above, it is indicated that there are 

positive relationships between emotional intelligence, skill in reading 

comprehension and writing ability of fictional narration in English. 

 

RESEARCH METHODOLOGY 

This research aims at finding if there are relationships between 

emotional intelligence, skill in reading comprehension and writing 

ability of fictional narration in English. 

This research was held at UHAMKA (The Muhammadiyah University 

of Prof. DR. HAMKA) located on Jalan Limau II, Kebayoran 

Baru, South Jakarta. This research used a survey method to find 

the answers towards the research questions. 

The population of the research is all students of sixth semester 

of the English education program of FKIP UHAMKA, while the 

sampling technique used is simple random sampling. The number of 

the sample taken in this research is 50 students. 

The sources of data are obtained from (1) the emotional 

intelligence; (2) the skill in reading comprehension; and (3) the 

writing ability of fictional narration in English. The instruments used 

to obtain the data consist of tests to measure emotional intelligence of 

students, skill in reading comprehension and writing ability of 

fictional narration in English.  

Data obtained from this research were analyzed by simple 

linier regression analysis and simple linier correlation, which are used 

to test the first hypothesis and the second hypothesis. The third 

hypothesis used the multiple regressions. 
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RESEARCH FINDINGS 

The Relationship between Emotional Intelligence and Writing 

Ability of Fictional Narration in English 

The first hypothesis states that there is a positive relationship 

between emotional intelligence and writing ability of fictional 

narration in English. From the data processing, a regression 

coefficient b = 0.58 and a regression constant a = 19.420 are obtained. 

Therefore, the regression equation is 
1

^

58.0420.19 XY += . Before 

used to predict the regression equation, it should test the linearity and 

its significance by using F-test. The results for the test of linearity and 

significance of regression equation can be described in the following 

table. 

 

Table 1 The Analysis of Variance for the regression equation of Y on 

1X  

 
1

^

58.0420.19 XY +=  

 

Source of 

variance 

Sum of 

square 

Df Mean 

Square 

Fo Ft 

0.05 0.01 

Total  315181 60     

Regression (a) 

Regression    

(b/a) 

Residual 

312337.3 

1825.52 

1017.81 

1 

1 

58 

312337.35 

1825.521 

17.554 

 

103.9** 

 

1.00 

 

7.08 

 

Error 

Lack of Fit (LF) 

1586.79 

- 568.98 

30 

28 

52.893 

- 20.32  

 

-0.384 

 

1.87 

 

2.44 

 

From the table above, F (b/a) = 103.99 is obtained and the 

distribution table of F is 1.00 at α 5% and 7.08 at that of 1%. 

Since
ObservedF   > 

TableF , Ho is rejected. Therefore, the regression 

equation is significant. The table 1 also shows that F(LF) = -0.384 and 

the distribution table of F mentions 1.87 at α 5% and 2.44 at that of 

1%. Since ObservedF  < TableF , Ho is accepted. Therefore, the regression 

equation is linear. 

The next step is to test the first hypothesis. It is essential to 

find the correlation coefficient between emotional intelligence ( 1X ) 

and the writing ability of fictional narration in English (Y). From the 
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data F obtained, the correlation between the two variables is 1yr = 

0.8002. The critical value on the table of product moment with df = 58 

at α = 0.05 is 0.254 and at that of α = 0.01 is 0.330. Since 1yr  > tabler , 

Ho is rejected and Hi is accepted. In the meantime, the significance 

test of correlation uses the t-test in which it yields 10.16. Based on the 

table of distribution with df 59 and α = 0.05, the value of t-table is 

1.67 and on that with df 59 and α = 0.01, the value of t-table is 2.39. 

Since ObservedF  > TableF , the correlation coefficient is significant. 

According to the data analysis, it can be concluded that there is 

a positive relationship between emotional intelligence and the writing 

ability of fictional narration.  

The Relationship between Skill in Reading Comprehension and 

Writing Ability of Fictional Narration in English 

The second hypothesis states that there is a positive 

relationship between skill in reading comprehension and the writing 

ability of fictional narration in English. From the data processing, a 

regression coefficient b = 0.95 and a regression constant a = 46.047 

are obtained. So, the regression equation is  
2

^

95.0047.46 XY += .  

Before used to predict the regression equation, the linearity and its 

significance should be tested by using F test. The results of the test of 

linearity and significance of regression equation are described in the 

following table. 

 

Table 2 The Analysis of Variance for the regression equation of Y on 

X2 

 
2

^

95.0047.46 XY +=  

Source of 

variance 

Sum of 

square 

df Mean 

Square 

Fo Ft 

0.05 0.01 

Total  315181 60     

Regression (a) 

Regression (b/a) 

Residual 

312337.3 

1492.86 

1350.78 

1 

1 

58 

312337.3 

1492.86 

23.289 

 

64.10** 

 

1.00 

 

7.08 

 

Error 

Lack of Fit (LF) 

2163.65 

- 812.8 

18 

40 

120.20 

 - 20.3 

 

-0.169 

 

2.07 

 

2.83 

 

From the table above, F(b/a) = 64.10 and the distribution table 

of F is 1.00 are obtained at α 5% and 7.08 at that of 1%. Since ObservedF  
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> TableF , Ho is rejected. Therefore, the regression equation is 

significant. 

The table 2 also shows that obtained F(LF) = -0.169 and the 

distribution table of F is 2.07 are obtained at α 5% and 2.83 at that of 

1%. Since ObservedF  < TableF , Ho is accepted. Therefore, the regression 

equation is linear.  

The next step is to test the second hypothesis finding the 

correlation coefficient between skill in reading comprehension (
2X ) 

and writing ability of fictional narration in English (Y). From the data 

obtained the correlation between the two variables is 2yr = 0.7247. The 

critical value at r-table with df = 58 at significance α = 0.05 is 0.254 

and at that of α = 0.01 is 0.330. Since 2yr  > tabler , Ho is rejected and 

Hi is accepted. The significance testing of correlation uses the t-test in 

which it yields 8.010. Based on the table of distribution with df 59 and 

α = 0.05, the value of t-table is 1.67 and at that with df 59 and α = 

0.01, the value of t-table is 2.39. Since ObservedF  > TableF , the correlation 

coefficient is significant. 

According to the results obtained, it can be concluded that 

there is a positive relationship between skill in reading comprehension 

and writing ability of fictional narration.  

 

The Relationships between Emotional Intelligence, Skill in Reading 

Comprehension and Writing Ability of Fictional Narration in 

English 

The third hypothesis states that there is relationship between 

emotional intelligence and skill in reading comprehension 

simultaneously and the writing ability of fictional narration in 

English. 

From the analysis of multiple correlation, the regression 

equation yields 
21

^

95.058.060.21 XXY ++= . The result of the 

significance of regression equation is 71.9956. The table of F-

distribution finds 3.15 at α = 0.05 and 4.98 at that of α = 0.01 with df 

(2;57). Since ObservedF  > TableF , the regression equation is significant or 

Ho is rejected. The result of testing the significance and the linearity 

of the regression equation can be seen in the following table. 
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Table 3 Analysis on Variance of regression equation 

21

^

95.058.060.21 XXY ++=  

 

Source of 

variance 

Sum of 

Square 

df  Mean 

Square 

Fo Ft 

0.05 0.01 

Regression 

Residual  

2040.07 

807.58 

2 

57 

1020.03 

14.168 

 

71.99** 

 

3.15 

 

4.98 

Total 

(corrected) 

2843.65 59     

 

The multiple correlation coefficient 12.yR  = 0.847 and 2R = 

0.717. From the test of significance for the multiple correlation 

coefficient, the sultFRe is 72.354. The table of F-distribution shows 3.15 

at α 5% and 4.98 at that α 1%. Since ObservedF  > TableF , the multiple 

correlation coefficient is significant. 

This research concludes that there is a positive and significant 

relationship between emotional intelligence, skill in reading 

comprehension simultaneously and writing ability of fictional 

narration in English.  

 

CONCLUSIONS AND IMPLICATIONS 

Conclusions 

Based on the literature review and research findings, this 

research gives three conclusions. First, there is a positive correlation 

between emotional intelligence and the writing ability of fictional 

narration in English, with a correlation coefficient r = 0.8002. The 

coefficient of determination yielded is 2r = 0.640. It means that 64% 

of writing ability of fictional narration in English is determined by 

Emotional intelligence. Second, there is a positive correlation between 

skill in reading comprehension and writing ability of fictional 

narration in English, with a correlation coefficient r = 0.7247. The 

coefficient of determination yielded is 2r = 0.525. It means that 52.5% 

of the writing ability of fictional narration in English is determined by 

the skill of reading comprehension. Third, there is a positive 

correlation between emotional intelligence, skill in reading 

comprehension simultaneously and writing ability of fictional 

narration in English, with a multiple correlation coefficient R = 0.847. 
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The coefficient of determination yielded is 2R = 0.717. It means that 

71.7% of the writing ability of fictional narration in English is 

determined by both emotional intelligence and skill in reading 

comprehension. 

Therefore, this research concludes that writing ability of fictional 

narration in English can be enhanced through the 

improvement of emotional intelligence and skill in 

reading comprehension.  

 

Implications 

Enhancement of Emotional Intelligence to improve writing ability 

of fictional narration in English  

There are some ways or efforts for practitioners, especially 

those who are involved in the field of language education, like 

teachers, lecturers, and others for the improvement of students’ ability 

of writing a fictional narration in English through the enhancement of 

emotional intelligence. First, it is necessary for a student to build his 

self-awareness. This is an important starting point to explore and 

understand himself. A person cannot manage himself if he does not 

know him. He will not realize his behavior is good or not and even if 

he is narrow-minded, the problem raised is alright for him. Therefore, 

the self-awareness is the key and the basic emotional skill to improve 

and empower his emotions.  

Second, a person should have an assertive personality. This 

personality comprises the ability to express his feelings, like to accept 

and express anger; the ability to express confidence and thoughts 

openly; and the ability to defend rights of individuals. The term of 

assertive is defined as the ability to communicate clearly and 

specifically, the same time to have sensitivity towards people’s needs.  

Third, he also is expected to have self-actualization in order 

that he can manage himself towards his environment. Everybody has a 

potential to develop his activity and make his life meaningful. Self-

actualization is aimed at increasing his ability and his talent at a 

maximum level, and trying to improve himself. For example, a student 

will be creative and motivated to write fictional narration when there 

is a writing contest, or one teacher will reward for those who have 

good story to write. These, of course, will give a challenge, and the 

challenge asks him to get involved. He feels that his ability and his 

talent is not as good as all that. However, he tries to improve himself 

by actualizing himself to take part in that contest and he does not care 
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about the result, what he wants to reach is to improve his ability in 

English.  

Fourth, a student should focus on his feeling and his wants. 

For example, a student wants to write a short story and he expects that 

he will get a good result in his writing. However, when he tries to 

write, he has some problems such as having no time to write, lack of 

ideas, not being able to think, to decide the theme, or feeling bad. 

These situations will stop his want. One thing that he should do is he 

must leave his wants and try to get relaxed or sleep for some time. 

After he gets fresh, try to write and he will enjoy his writing. When he 

keeps on writing while having the problems, he will never get good 

ideas and this will make him tired. 

Fifth, the important aspect when the student or writer wants to write 

the fictional narration is by memorizing childhood times. 

When he is thinking about his childhood, he is trying to 

explore his feelings and ideas. Writing his narration 

requires vision, thought, and feelings of a child. In this case, 

he should use his remembrance, his past experience to 

write. In addition, the childhood memory is such an 

interesting and simple topic to write. For example, a 

student remembers about his leaving to Yogyakarta. At that 

time, he had funs together with his parents. This will give 

him some fresh and creative ideas when he writes fiction. 

The more he remembers his childhood, the better his 

fiction will be, and the more interesting the topic, the easier 

he writes.  

Sixth, building imagination is another aspect to control 

someone’s emotion. This term of imagination is not defined as the 

ability to create bad times, but how to create enjoyable times. In this 

case, try to feel emotion in proper ways. In accordance with the nature 

of writing a fictional narration, the main source of writing it is the 

writer’s imagination. Books, films, newspapers, novel, televisions, 

and so forth can support the writer’s imagination. These give him 

much information.  

Enhancement of Skill in Reading Comprehension to improve 

writing ability of fictional narration in English  

The followings are the enhancement of skill in reading comprehension 

to develop writing ability of fictional narration in English.   

First, the ability to read English texts with direct comprehension and 

fluency should be cultivated in progressive stages, and 
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practiced at first with carefully selected material which 

students can read with ease and enjoyment. Asking 

students too soon into reading material beyond their 

present capacity for fluent comprehension with contextual 

guessing, which is the ultimate goal, will destroy students’ 

confidence and force them back to look up in the 

dictionary or word list. Therefore, let them have 

confidence, and they will be ready for the reading materials.  

Second, the instructor should design some selected reading materials 

for students’ course which can be in one textbook or from 

many sources. These will make the students motivated and 

interested in reading them and doing the exercises given. 

The variety of reading materials will make them feel 

enjoyable. The more the variety of the reading texts, the 

better the student’s comprehension will be.  

Third, the methods of teaching reading also influence students’ skill to 

comprehend the reading materials. When the students are 

in the level of intermediate or pre-advance, their reading 

activities can be classified as intensive and extensive 

reading. Intensive reading is related to further progress in 

language learning under teacher’s guidance, whereas 

intensive reading develops at student’s own pace according 

to individual ability. Materials for extensive reading should 

be selected at a lower level of difficulty than that for 

intensive reading.  

Fourth, a teacher should not stop the student whenever he meets a new 

or rather unfamiliar word to insert a native-language gloss 

between the lines. This habit must be consistently 

discouraged if he is to learn to think in a second language. 

In other words, the teacher lets him skip unfamiliar words 

that are inconsequential to the meaning of the total phrase 

or paragraph. The other way to do is by finding the words 

in the dictionary if the student is not sure of the meaning. 

This indicates that teacher should not interrupt when a 

student makes a mistake in learning any kind of language 

skills, included writing.  
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THE IMPORTANCE OF UNDERSTANDING CULTURE 

IN STUDYING A FOREIGN LANGUAGE 

 

Agus Riyanto 

(STBA JIA Bekasi) 

  

 

INTRODUCTION                                           

 

WHAT IS CULTURE ? 

 

    What is culture? Is culture the same as civilization? Culture and 

Civilization should not be considered synonymous terms. Civilization 

has included such areas as geography, history, artistic and literary 

achievement, while Culture is the every day life style of ordinary 

citizens and the values belief and prejudices they share with their 

fellow within their linguistic and social groups with due attention to 

the intragroup differences (of social class, for example). 

    To avoid confussion we must start with explaining some matters of 

terminology. 

    The word culture is taken in the sense in which it is used by 

cultural anthropologists, according to whom culture is something that 

everybody has, .in contrast with "culture" found only in 

"cultured"circles like in opera houses, universities and the like. The 

term is used differently by different anthropologists but always refers 

to some "property" of a community, especially those who might 

distinguish it from other communities                                   

    Some anthropologists are interested in what is called"material 

culture" - the artifacial of the community e.g. its pottery, its vehicles 

or its clothing. However, we should take Goodenough in taking 

culture as socially acquired knowledge: "A society's culture consists 

of whatever it is one has to know or believe in order to operate in 

amanner acceptable to its members. Culture, being what people have 

tolead as distinct from their biological heritage, must consist of theend 

- product of learning: knowledge in a most general sense of the term. 

We must take "knowledge" here in a broad sense, to include both 

"know how" and "know that" for instance to cover both the ability to 

socially acquired knowledge that is the knowledge that someone has 

by virtue of his being a member of a particular society. The word 
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"culture" has several related senses, two of which are important to 

mention and to distinguish. First of all, the sense in 

which "Culture" is more or less synonymous with "Civilization" and 

in an older and extreme formulation of the contrass apposed to 

"cultured". It rests on the classical conception of what constitutes 

excellence in art, literature, manners and social institutions. Edward 

Sapir defines culture as "patterned behaviour". Each culture has a 

unique pattern. These "culture patterns" may be: 

    1. static units: man, woman, horse, dog, cow, teacher, banker, 

        animal etc. 

    2. processes: to rest, to study, to run, to think, to hear, to 

        read etc. 

    3. qualities: good, bad, hot,-cold, slow, fast, moral,immoral. 

These categories may be identified as the same in a given culture at a 

given time. This means that culture embraces all aspects of shared life 

in a community. Culture is a way of life. Culture is the context within 

which we exist, think, feel and relate Co others. It's the "Glue" that 

binds a group of people together. John Donne wrote "No man in an 

island 

entire of itself; every man is a piece of the continent, a part of the 

main (Devotions, XVII). Culture is our continent the collective 

identity of which each of us is a part. 

    Culture as described by Larson and Imalley is a "blue print". It 

guides the behavior of people in a community and is developed in 

family life. This blue print controls our behavior in groups and makes 

ussensitive to matters of status. It also helps us know what others 

expect from us and what will happen if we do not live up to 

their.expectations. Culture helps us to know what we can do as 

individuals cultures are the underlying structures which make Round 

Community round and Square Community square. 

     Culture might also be defined as the ideas, customs, skills, arts 

 and tools which characterize a given group of people in a given 

period 

 of time. But according Co Condon, culture is more than the sum of its 

 parts. It is a system of integrated patterns, most of which 

unconsciously govern human behavior like strings of a puppet control 

its emotions. 

 Cultural patterns of behavior 

 Cultures have widely differing characteristics, but such patterns for 

living according to some anthropologists have universal 
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characteristics. George Peter Murdock mentions seven cultural 

patterns of behaviour: 

 (1) they originate in the human mind. 

 (2) they facilitate human and environmental interactions. 

 (3) they satisfy basic human needs. 

 (4) they are cumulative and adjust to changes in external and internal 

       conditions. 

 (5) they tend to form a consistent structure. 

 (6) they are learned and shared by all the members of the society. 

 (7) they are transmitted to new generations. 

Culture thus is for a person a blue print for personal and social 

existence. Our culture milieu shapes our world view - our Weltan-

schannun - in such a way that reality is thought to be objectively 

perceived through our own cultural pattern: What appears to us to be 

an accurate and objective perception of a person, a custom, an idea is 

sometimes the opposite in the view of someone of another culture. 

Misunderstandings are therefore likely to happen between members 

of' different cultures. 

 

The explicit and implicit culture of a people 

    The explicit culture consists directly of observable regularities in 

the verbal and non-verbal behavior of the members of a society. It 

consists of the typical behavior of a people. 

    We shall take as the simplest bit of cultural behavior a unit which 

we will term the standard behavior event, which is the pattern of 

behavior of typical individuals in a situation standard in a culture. All 

the standard behavior events comprise the explicit culture of a society. 

The most important class of standard behavior events is the standard 

interpersonal behavior event, which may be defined as the system of 

role behaviors in a given standard situation, of two or more persons 

who are typical members of their respective positions e.g. a doctor 

interviewing a patient, a lawyer conferring with his client, a teacher 

teaching his class etc. 

    The implicit patterns for behavior which are assumed to underlie 

and determine the observed regularities in the explicit behavior of 

people. Implicit culture can be defined as the modal cognitions, wants, 

interpersonal response traits and attitudes in a society. We can discuss 

the implicit culture of a society in terms of cultural beliefs, cultural 

norms and cultural premises. 
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Cultural Beliefs 

    In every society there is a set of cultural beliefs which in 

largemeasure defines the implicit culture of that society and sets it off 

from those of other societies. 

    The belief system of a society includes all the cognitions - ideas, 

knowledge, lore, superstitions, myths and legends - shared by most 

members of the society and by the typical occupants of the various 

positions in the society. 

 

Cultural values 

    A value is an especially important class of beliefs shared by the 

members of a society or by typical occupants of all the various 

positions in the society, concerning what is "good" or what ought 

Cobe. For example: the typical American values human equality; the 

typical physician holds health to be desirable; the typical teacher 

entertains the idea Chat intellectual competence is an "ought to be". 

Values are both positive and negative; the positive values are 

the"desirables", the negative values, the "undesirables". What person 

recognizes as desirable - his values are not necessarily his desires. 

 

Cultural norms 

    Behavior in standard behavior events is also regulated by cultural 

norms. There are the rules by standards, accepted by the members of a 

society. Norms are divided into folkways and mores. Norms are called 

folkways when conformity to them is not considered vital to the 

welfare of the group and when the means of enforcing conformity is 

not very clearly defined. In American culture a folkways specifies 

Chat a man should wear a tie on formal occasions. If he doesn't, he 

may be considered a boor. The punishment for his nonconformity is 

that ha maybe flowoed upon, talked about or perhaps socially 

rebuffed. 

    Mores are norms which specify behavior of vital importance to the 

society and which embody its basic moral values. The prohibition 

against bigamy is one of the mores in the American culture. Another 

of the mores is that the man must provide for his wife and children. 

When he fails to do so can be a cause for legal action. The mores are 

actively enforced by the members of the society, either through legal 

action or through social sanction.   
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Institutionalized ways 

    The basic elements of a culture - the standard behavior events and 

their associated regulatory patterns - are frequently organized into 

larger patterns which are well-established and accepted as a 

fundamental part of culture. These larger patterns are called 

institutionalized ways. These are a system of standard behavior 

events, together with their associated beliefs, values and norms, which 

represent a society's solution to one of the main problems of living. 

Among the more important institutionalized ways are those which 

concern themselves with procreation, distributing goods and services, 

satisfying aesthetic needs, training the young, enforcing the mores, 

disposing of the dead.  

 

Individual and culture 

    The individual and his culture are complexly related. He may act as 

a creature of the culture of his group and also as a carrier, a 

manipulator, a creator of his culture. 

    As a creator of his culture, the individual displays conformity. He 

is strongly motivated to behave appropriately in every situation. 

    As a carrier of his culture, the individual plays a more active and 

positive role. He strives to exemplify the desirability of the sanctioned 

ways and teach them to others. 

 

 The relation between culture and language 

           A foreign student should be familiar with the life, thought,   

culture of the foreign people whose language he is learning, because  

foreign language learning can help to build the spirit of international 

understanding and friendliness, which is essential in achieving world  

Peace. According to W.M. Rivers the foreign language should be 

learned  in a close asscciation as practicable with the culture of the 

country    where it is spoken, if its full meaning is to be plunb to any 

depth.   Students should be warned of the exciting differences between 

the cultures of different nations. They must realize that things familiar 

to one nation may be unheard of among people of other contries. 

           The second language learning involves the process of 

transferring  cultural patterns of their source language to the target 

language. And in this is the area where misunderstandings and even 

helplessness in interpretation occur. 

           Culture is the "ways of a people". These ways might be highly 

commended by several people who share that culture; while for others 
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these might be repulsive, or even barbaric. Occasionally, like an 

Englishman, one might use an understatement and say "Well, it's very 

nice, but it is not my cup of tea". For others, these ways appear to 

constitute an area of darkness. Cultural problems in language learning 

sometimes arise because of this infrastructure,of preconceived and  

hidebound notions. You cannot learn a new language unless you have 

a sympathetic understanding of the cultural setting of that language. 

           Cross cultural misunderstanding also arises if a person from an 

alien culture misinterprets a complex pattern when it has a different  

meaning across cultures. 

           Another source of misunderstanding arises, when a foreign 

culture  is approached with preconceived notions, for example with 

the sort of  ideas one gets from a film - the results is not only 

misinformation and    misunderstanding but also avoidable stresses 

and strains. Simple terms in a friendly letter, such as 'With love', 

'Yours ever', 'Dearest so   and so', etc. are likely to be completely 

understood in the light of ideas one gets from films and may land 

those whose culture is essentially different from the culture of a native 

speaker of English in very embarrassing situations. 

           Misunderstandings of the culturally - determined bases for the  

reactions and behavior of the foreign people can develop in the 

students contempt for and hostility toward the speakers of the 

language they are learning. 

 

    Let's have a look at the following examples. 

 1. Informality and Equality    

    The visitor to American is often surprised by the easy relationship 

between parents and children. By some it is regarded as a weakness, 

locking. firm. author! tor ian lives of control. But to those who 

understand the history of the country and how its entire social system 

developed, the informality is right understood as idealism in practice, 

or it is "democracy in action", the rights of the individual balanced by 

his responsibilities, in the basic unit of society, which is the family. 

    The American visiting Indonesia, on the other hand might be 

surprised to see that in Indonesia, the parents - children relationship is 

rather formal, where children still have to respect their parents and 

that there -is no "equality" in the home. The parents still have the 

authority in the home. 
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2. Family Life 

    The American family is a small unit - two parents and their 

children. In other countries including Indonesia the family includes 

many others under one roof: the grandparents, their sons and daughter 

and their families as well. But in America when two persons marry, 

they form a new unit or family which is socially and economically 

independent. Of course there are strong ties that remain but the 

strongest future obligations belong not to the old unit but to" the new. 

Stated in another way, the individual becomes more important that the 

clan; he has theright to make his own choices and does not have to be 

subserrient (tunduk) to the wishes of the family hierarchy. Since so 

much of daily behavior grows out of these attitudes about the worth of 

the individual family unit it is important to understand it in depth. 

    As a conclusion we may say that by cross cultural understanding we 

mean understanding the culture of the target people so we can 

reconstruct our attitudes and world view; consequently we become 

more tolerable and more generous toward strange ways that may be 

shown by the target language people. 
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HUBUNGAN ANTARA PENGUASAAN VOCABULARY 

DENGAN READING ABILITY PARA KARYAWAN  

PT BINDER INDONESIA 

 

Iim Kamilah 

(STBA JIA Bekasi) 

 

ABSTRACT 

Many job fields which relate with English language include 

announcement, business letter or correspondence which must be read 

and understood by employees, but not all of the employees can 

comprehend them because of the lack of vocabulary. 

The relationship between vocabulary mastery and English 

reading ability of the employees at PT Binder Indonesia, with the 

respondents are 30 persons from 218 employees.  The research 

methodology used is descriptive method by data collecting technique  

through test distribution, field observation, and literature study.  The 

data management using correlation analysis statistic.  The result of the 

research shows that there is a significant relationship between 

vocabulary mastery and English reading ability of the employees at 

PT Binder Indonesia. 

This research is suitable with education curriculum about 

announcement and letter reading and vocabulary teaching of the tenth 

grade at Senior high school. 

 

I. PENDAHULUAN 

   Latar Belakang Masalah 

Untuk berinteraksi satu sama lain, semua orang di dunia 

sebagai makhluk social memerlukan bahasa baik lisan maupun tulisan. 

Bahasa adalah alat yang penting untuk berkomunikasi, maka orang-

orang dapat bercakap-cakap dalam kehidupan mereka termasuk di 

lingkungan internal ataupun external perusahaan. 

Bahasa Inggris adalah salah satu bahasa yang memegang 

peranan penting karena sebagian besar Negara di dunia menggunakan 

bahasa Inggris sebagai bahasa Internasional.  Penguasaan bahasa 

Inggris adalah suatu keharusan karena di era globalisasi ini, Indonesia 

akan segera meluncur menuju pasar bebas.  Untuk mempersiapkan 

kondisi ini,  pemerintah berusaha menyiapkan sumber daya manusia 

yang berkualitas di segala bidang.  Sangatlah perlu menjadi seorang 

akhli dalam disiplin ilmunya yang ditunjang dengan keahlian 
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berbahasa Inggris sehingga dapat go international.  Kedua keahlian itu 

adalah kunci untuk menang dalam kompetisi bisnis. 

Jika tidak ada usaha untuk meningkatkan sumberdaya manusia 

seperti itu, Indonesia akan ketinggalan dan menjadi bangsa yang 

paling rugi hanya karena lemah dalam kemampuan berbahasa yang 

menyebabkan karyawan tidak dapat mengerjakan job deskripsinya 

dengan baik padahal secara keilmuan, mereka adalah akhlinya.  

Bahasa Inggris mempunyai pengaruh yang besar dalam kelancaran 

bisnis perusahaan yang meliputi berbagai departemen seperti: 

keuangan, produksi, personalia, dll yang berkaitan satu sama lain.   

Banyak bidang pekerjaan dan aktifitas di kantor baik secara 

komputerisasi maupun manual yang berhubungan dengan keahlian 

berbahasa Inggris khususnya reading ability, seperti korespondence 

atau surat-surat bisnis.  Membaca dan memahami jenis-jenis surat 

bisnis sebagai bentuk komunikasi internal dan eksternal dalam 

perusahaan, contohnya: memo, faksimili, e-mail, juga surat-surat: 

inquiry, order barang, klaim, LC, mencari klien, promosi, 

pembayaran, harga, pengapalan, urusan social, laporan keuangan, dll.  

Reading ability adalah langkah pertama dalam aktifitas berbahasa 

sebelum mereka menulis laporan atau berbicara untuk mendiskusikan 

suatu masalah.  Di samping itu, membaca adalah salah satu keakhlian 

berbahasa yang merupakan alat menganalisa keputusan. Para 

karyawan sebagai sumber daya manusia dan juga sebagai suatu 

komponen dalam mencapai tujuan perusahaan dapat sukses 

menghandel semua pekerjaan bila mereka dapat membaca surat-surat 

dan instruksi dengan benar, sehingga berkompeten dalam memfollow 

up permasalahan sebagaimana mestinya.  Keakhlian membaca 

sangatlah penting guna mencegah kesalahpahaman pengertian dalam 

jalur birokrasi yang panjang.        

Vocabulary adalah salah satu komponen yang signifikan dalam 

bahasa. Vocabulary building merupakan factor pendukung dalam 

menguasai empat keterampilan berbahasa.  Pada dasarnya, 

korespondensi dan program komputerisasi meliputi sekumpulan 

vocabulary, contohnya: istilah-istilah khusus dalam departemen 

tertentu dan frase bidang bisnis, juga program komputerisasi.  Untuk 

mempunyai kemampuan membaca yang baik, penguasaan vocabulary 

merupakan hal yang essensial.  Tanpa vocabulary yang cukup, banyak 

kesulitan ditemukan dalam memahami bacaan dan arti teks.  Jadi, 

akibatnya proses bekerja akan terhambat.  Maka sangatlah berguna 
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para karyawaan mempelajari dan meningkatkan penguasaan 

vocabulary. 

Perusahaan menuntut sumber daya yang akhli dalam berbagai 

disiplin ilmu dengan didukung oleh keakhlian bahasa Inggris yang 

bagus.  Hal ini untuk mencegah masalah dalam pekerjaan-pekerjaan 

perusahaan hanya karena disebabkan oleh kurangnya kemampuan 

bahasa Inggris.  Sebaliknya, para karyawan yang memiliki kekayaan 

vocabulary, mereka dapat membaca dan memahami istilah khusus 

dalam bahasa Inggris di bidang pekerjaannya masing-masing dan 

mereka dapat menjalan operasi perusahaan dengan lancar.   

 

1.2  Perumusan Masalah  

 Berikut ini adalah masalah yang diformulasikan: “ Adakah 

hubungan antara penguasaan vocabulary dengan kemampuan 

membaca bahasa Inggris di antara para karyawan di PT Binder 

Indonesia?”  

 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Secara khusus tujuan penelitian ini adalah: 

a. Mengetahui  gambaran penguasaan vocabulary dan reading 

ability para karyawan PT Binder Indonesia.  

b. Dapat berguna sebagai bahan perhatian pihak manajemen 

perusahaan untuk mengembangkan kemampuan berbahasa 

Inggris karyawannya, dan bagi karyawan itu sendiri agar dapat 

mengetahui cara-cara meningkatkan penguasaan vocabulary 

dan reading ability.  

c. Dapat digunakan sebagai bahan referensi para pembaca yang 

memerlukan informasi  dan berminat memperkaya vocabulary 

dan memahami bacaan bahasa Inggris. 

 

II.  KAJIAN TEORI 

 

2.1 Teori Vocabulary  

Menurut Chambers (2001:372), “ vocabulary is (1) words in general, 

(2) words known and used by one person, (3) a list of words in 

alphabetical order with their meanings.”  Selain itu berikut pengertian 

lain dari vocabulary: 

• a listing of the words used in some enterprise  

• a language user's knowledge of words  
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• the system of techniques or symbols serving as a means of 

expression (wordnet.princeton.edu/perl/webwn) 

• A vocabulary is a set of words known to a person or other 

entity, or that are part of a specific language. 

(en.wikipedia.org/wiki/Vocabulary) 

• The body of words used in a particular language or in a 

particular sphere of activity; the body of words known to an 

individual person; a list of difficult or foreign words with an 

explanation of their meanings. 

(www.bolton.ac.uk/learning/bissto/glossary/) 

• This structure contains a list of variables and related words. 

Words in one vocabulary may not access to word in other 

vocabularies thus allowing data hiding. 

(www.pcai.com/web/glossary/pcai_d_f_glossary.html) 

• A list or collection of words and definitions, or the language 

used by a specific group. 

(www.nmlites.org/standards/language/glossary.html) 

• is words known or used by a person or a group. 

(assist.educ.msu.edu/ASSIST/modules/6/glossary.php) 

• the particular selection or types of words chosen in speech or 

writing 

(www.nwlg.org/pages/resources/knowitall/resources/english.ht

m) 

• a set of words, terms, codes, used by a language, group, or 

work or in a field of knowledge.(threeseas.net/vic/html/vic-

definitions.html) 

• all the words of a language. 

(www.nde.state.ne.us/READ/FRAMEWORK/glossary/general

_u-z.html) 

Pora (20003:4-5) mengusulkan “card method” sebagai suatu 

metode untuk memiliki kekayaan vocabulary dan sulit dilupakan.  

Sebagai berikut:   

a. Tulislah setiap kata bahasa Inggris atau frase yang tidak diketahui 

artinya menggunakan kartu berukuran 8 X 6 cm. 

b. Tulislah arti vocabulary di belakang kartu dan letakkan gambar 

yang cocok dengan artinya. 

c. Mainkan sekitar 20 kartu dan ikutilah tahapan berikut ini: 

http://www.google.co.id/url?sa=X&start=0&oi=define&q=http://wordnet.princeton.edu/perl/webwn%3Fs%3Dvocabulary&usg=__ZHVTOuqShRs7VCumR2EbVtE4x4c=
http://www.google.co.id/url?sa=X&start=3&oi=define&q=http://en.wikipedia.org/wiki/Vocabulary&usg=__9xP-Y1ibmK6yMzawUfl--Azve7E=
http://www.google.co.id/url?sa=X&start=4&oi=define&q=http://www.bolton.ac.uk/learning/bissto/glossary/&usg=__a_V1h-lqM92EG7LEUa-R1sReDBQ=
http://www.google.co.id/url?sa=X&start=6&oi=define&q=http://www.pcai.com/web/glossary/pcai_d_f_glossary.html&usg=__fBMFeIElBYOtHNx_hohpDE50UzU=
http://www.google.co.id/url?sa=X&start=9&oi=define&q=http://www.nmlites.org/standards/language/glossary.html&usg=__5BCg2XfI7Hyn5I-uf-NAbQN3eIM=
http://www.google.co.id/url?sa=X&start=10&oi=define&q=http://assist.educ.msu.edu/ASSIST/modules/6/glossary.php&usg=__C2FN07FnbxxTG4ity0lihQwW5Ps=
http://www.google.co.id/url?sa=X&start=11&oi=define&q=http://www.nwlg.org/pages/resources/knowitall/resources/english.htm&usg=__v5-uel4mY8RwrZLpevfVc5ah4eA=
http://www.google.co.id/url?sa=X&start=11&oi=define&q=http://www.nwlg.org/pages/resources/knowitall/resources/english.htm&usg=__v5-uel4mY8RwrZLpevfVc5ah4eA=
http://www.google.co.id/url?sa=X&start=12&oi=define&q=http://threeseas.net/vic/html/vic-definitions.html&usg=__d93qgc_wvxDc2VlfbnEcg9TxZ0c=
http://www.google.co.id/url?sa=X&start=12&oi=define&q=http://threeseas.net/vic/html/vic-definitions.html&usg=__d93qgc_wvxDc2VlfbnEcg9TxZ0c=
http://www.google.co.id/url?sa=X&start=13&oi=define&q=http://www.nde.state.ne.us/READ/FRAMEWORK/glossary/general_u-z.html&usg=__z0WCxGO3ZlNVVS-DO-VE_bhLFk0=
http://www.google.co.id/url?sa=X&start=13&oi=define&q=http://www.nde.state.ne.us/READ/FRAMEWORK/glossary/general_u-z.html&usg=__z0WCxGO3ZlNVVS-DO-VE_bhLFk0=
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a) Di sore hari Ambil kartu, pelajari,dan ingat-ingat 

dengan mengucapkannya dengan keras 

b) Kocok kartu, ambil secara acak, tes kemampuan 

mengingat kita 

c) Test mengingat untuk 20 kartu 

d) Test ulang kedua puluh kartu itu di pagi hari, dan 

ulangi 

Strategi dan petunjuk praktis dalam vocabulary building lainnya 

adalah: 

Hubungkan: lebih mudah menghafal kosakata berdasarkan sebuah 

tema sama.  

Tulis: Tulislah kalimat-kalimat dengan menggunakan perbendaharaan 

kata-kata baru atau buatlah suatu cerita dengan memakai sekolompok 

kata atau ekspresi tertentu.   

Gambar: Tunjukanlah bakat seni anda dengan membuat gambar-

gambar yang berhubungan dengan kata-kata yang sedang anda 

pelajari.  

Lakukan dengan Tindakan: Gambarkan kata-kata dan 

ekspresi/ungkapan-ungkapan yang sedang anda pelajari melalui 

gerakan tubuh anda.  

Ciptakan: Buat rancangan/desain kartu-kartu mini dan pelajari 

mereka di waktu luang anda.  

Asosiasi: Berikan warna-warna yang berbeda kepada kata-kata yang 

berbeda. Dengarkan: Pikirkan kata lainnya yang terdengar mirip 

dengan kata-kata yang sedang anda pelajari, terutama kata-kata yang 

rumit. Asosiasikan kata-kata tersebut dengan kata-kata yang baru 

untuk membantu anda dalam pengucapannya.  

Pilih: Ingatlah bahwa akan lebih mudah untuk belajar bila topiknya 

adalah sesuatu yang menarik bagi anda.  

Batasi: Batasi diri anda sebanyak 15 kata per hari 
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Perhatikan: Perhatikan dengan seksama kata-kata yang anda pelajari 

ketika membaca atau mendengarkan sesuatu yang berbahasa Inggris. 

2.2 Teori Reading 

Pengertian Reading  (February 15th, 2007 at 12:46 pm (READING), 

sebagai berikut:  

1. The act or activity of one that reads. 

2. The act or practice of rendering aloud written or printed matter 

3. An official or public recitation of written material 

4. a. The specific form of a particular passage in a text 

    b. The distinctive interpretation of a work of performing art given 

by the person or    persons performing it. 

5. A personal interpretation or appraisal 

6. Written or printed material. 

 

Cara membaca surat dengan cepat menurut Soedarso (2000:122) 

adalah : 

1. Layangkan pandangan ke kepala surat 

2. Lewatkan paragraph pertama sebagaiintroduction 

3. Konsentrasikan ke bagian tengah, sebagai point utama 

surat 

4. Bergeraklah cepat dari bagian akhir yang merupakan 

kesopanan saja 

5. Bacalah hanya kata-kata kunci karena biasanya surat 

ditulis dalam bahasa dan grammar yang sederhana. 

Tips untuk meningkatkan ketrampilan membaca lainnya : (February 

15th, 2007 at 12:46 pm (READING):  

▪ Carilah teks bacaan yang mengandung daftar kosa kata dan 

pertanyaan buku test. Bacalah daftar kosa kata yang 

digunakan, baca pertanyaan tentang bacaan. bacalah 

keseluruhan teks dua atau tiga kali dengan menebak arti 

berdasarkan konteks. Hindari penerjemahan per kata. 

▪ Isolasi kosa kata baru dan pelajari secara terpisah.  

▪ Isolasi bentuk tata bahasa baru dan pelajari secara terpisah. 

Tulis polanya. 

http://wordpress.com/tag/reading/
http://wordpress.com/tag/reading/
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 2.3 Perumusan Hipotesis 

 Hipotesa yang dapat dirumuskan adalah terdapat hubungan 

penguasaan vocabulary terhadap reading ability di perusahaan. 

III.  Metodologi 

3.1 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif.  Prosedur 

pengambilan sample dilakukan setahap saja yaitu dengan menentukan 

sejumlah karyawan di PT Binder sebanyak yang dibutuhkan yaitu 30 

orang dari populasi 218 karyawan.  Selanjutnya dianalisa dengan 

korelasi product moement.   

 

IV. HASIL PENELITIAN 

4.1  Deskripsi Data 

Kelas  

(nilai test Vocabulary) 

Frekuensi Persentase 

 36-38 2 7 % 

39-41 0 0 % 

42-44 2 7 % 

45-47 2 7% 

48-50 24 80 % 

Jumlah 30 100 % 

Sumber : Data primer 2006, ket: score tertinggi: 50 

 

Kelas  

(nilai test Reading) 

Frekuensi Persentase 

26-28 3 10 % 

29-31 0 0 % 

32-34 6 20 % 

35-37 1 3 % 

38-40 20 67 % 

Jumlah 30 100 % 

Sumber : Data primer 2006, ket: score tertinggi: 40 

 

4.2  Pengujian Hipotesis 

 Teknik analisis menggunakan korelasi product moment, 

dimaksudkan untuk menentukan seberapa erat hubungan antara 

variable X dan Y. 
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Hipotesa dalam penelitian ini adanya hubungan yang signifikan antara 

penguasaan vocabulary dengan reading ability. 

 Hasil pengamatan data, besarnya koefisien korelasi antara 

variable X dan Y,  

r = 0,522.  Persentase sumbangan dari variable X ke variable Y adalah 

sebesar 27,25 % dan sisanya sebesar 72,75 % ditentukan oleh variable 

lain.   

Keberartian (signifikansi) diuji dengan uji t  diperoleh nilai t = 3,238, 

setelah dilakukan pengujian n = 28 dengan tingkat signifikansi alfa  (α 
) = 0,05 diperoleh t tabel = 1,701.  Ternyata t hitung = 3,238 lebih 

besar dari t tabel = 1,701 Hal ini berarti hipotesa nol (Ho) ditolak dan 

hipotesa alternatif (Ha) diterima atau signifikan.  Pada tingkat 

kepercayaan 95%, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 

positif (cukup) signifikan antara X dengan Y.      

  

V.  Pembahasan 

 Ditinjau dalam dunia pendidikan,  uraian di atas mirip sesuai  

dengan acuan dalam silabus kurikulum mata pelajaran Bahasa Inggris 

kelas X semester 1 tahun pelajaran 2006-2007, di tingkat Madrasah 

Aliyah Negeri atau setingkat Sekolah Menengah Atas. 

 Adapun rinciannya sebagai berikut: 

Standar Kompetensi : Membaca  

▪ Memahami dan mengungkapkan makna teks 

tulis fungsional pendek dalam konteks 

kehidupan sehari-hari dan mengakses ilmu 

pengetahuan. 

Kompetensi Dasar :   

▪ Merespon makna dalam teks tulis fungsional 

pendek (misalnya pengumuman, iklan, 

undangan, dll).  Resmi dan tak resmi secara 

akurat, lancar dan berterima dalam konteks 

kehidupan sehari-hari dan untuk mengakses 

ilmu pengetahuan. 

▪ Mengungkapkan makna dalam bentuk teks tulis 

fungsional pendek (misalnya pengumuman, 

iklan, undangan, dll) resmi dan tak resmi 

dengan ragam bahasa tulis secara akurat, lancar 

dan berterima dalam konteks 

Materi Pembelajaran : 

▪ Pengumuman, iklan, undangan, dll 
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Kegiatan Pembelajaran: 

▪ Mengidentifikasi beberapa pengumuman 

tertulis di tempat umum secara berkelompok 

▪ Mendiskusikan isi dan bentuk bahasa yang 

digunakan secara berkelompok 

Indikator : 

▪ Membaca nyaring bermakna wacana ragam tulis yang 

dibahas dengan ucapan dan intonasi yang benar  

▪ Mengidentifikasi topic dari teks yang dibaca 

▪ Menggunakan tata bahasa, kosa kata, tanda baca, ejaan, 

dan tata tulis dengan akurat 

▪ Mencari gagasan utama 

▪ Mengelaborasi gagasan utama 

Penilaian : 

▪ Quiz 

▪ Performance 

 

VI  Kesimpulan dan Saran 

6.1  Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Penguasaan vocabulary mempunyai hubungan dengan reading ability.  

Besarnya koefisien korelasi antara variabel vocabulary dengan reading 

adalah r = 0,522    setelah diuji dengan t hitung = 3,238 lebih besar 

dari tabel = 1,701 berarti penguasaan vocabulary mempunyai 

hubungan yang cukup signifikan terhadap reading ability. 

Persentase penguasaan vocabulary dalam reading ability sebesar 27,25 

%.  Hal ini menunjukkan vocabulary memberikan cukup kontribusi 

terhadap reading ability disamping keterampilan dasar bahasa Inggris 

lainnya seperti listening, writing dan speaking.  Meskipun 72,75 % 

dipengaruhi oleh variabel lain, para karyawan yang memiliki 

penguasaan vocabulary yang bagus identik dengan orang yang 

berpengetahuan tinggi. 

6.2  Saran-saran 

1. Pihak manajemen perusahaan sebaiknya memberikan perhatian 

lebih untuk meningkatkan kemampuan pemahaman bacaan di 

kalangan para karyawan seperti:  

▪ Tidak mencantumkan terjemahan bahasa Indonesia di 

bawah pengumuman atau surat berbahasa Inggris tapi 

memberi alternative lain yaitu dengan menggunakan gaya 
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bahasa dan vocabulary yang lebih simple agar dimengerti 

semua posisi. 

▪ Mengkreasikan kompetisi yang menarik antar departemen 

dalam acara outing program 

▪ Menciptakan English atmosfir dalam lingkungan kerja 

sehari-hari 

▪ Meningkatkan fasilitas bacaan bahasa Inggris yang 

menghibur, tape recorder, VCD, perpustakaan mini 

berbentuk lobi menarik dan strategis untuk bersantai saat 

istirahat. 

▪ Memberikan penghargaan kepada karyawan yang memiliki 

prestasi bahasa Inggris seperti bonus, kenaikan jabatan, 

kesempatan training ke luar negeri, dll. 

▪ Menjadwalkan training keterampilan khusus dalam teknik 

memahami bacaan seperti scanning, skimming, dll. 

▪ Memfollow up dan mengontrol hasil training secara 

kotinyu. 

2. Pihak karyawan sebaiknya mendukung seluruh program perusahaan 

dalam peningkatan kemampuan berbahasa Inggris karyawan.  

Sehingga dapat eksis terus dalam perusahaan sebagai yang terbaik. 

Tidak pernah bosan dan jangan berhenti untuk terus belajar. 
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TIPS FOR TEACHERS & LEARNERS 

STAGES OF THE LESSON 

 

Sukandar 

(STBA JIA Bekasi) 

 

When the teacher plans a lesson, s/he must keep in mind the aim, to 

introduce new language, provide practice in contact and finally to get 

the students using the new language freely with as little input as 

possible. 

This triangle represents the structure of a lesson: 
 

 

 

 

 

 

         Presentation 

        Students are 

        Introduced to the  

        new language 

 

 

 

 

 

 

 

 

Production 

Student use the new language 

Spontaneously in a free conversation 

 

 

 

 

Presentation: 

At the beginning of the lesson, the teacher is in total control of the 

language used in the classroom. All attention is focused on the teacher 

as s/he presents the target language for the lesson. The length of the 

presentation will depend on whether the language being presented is 

Practice 

Students practice the 

New language in context and 

With an element of choice 
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new language or revision, but in either case should be as short, clear 

as succinct as possible. The faster student begins using the new 

language for themselves, the more practice they will get and the more 

they will remember. 

Things to think about during presentation: 

• Make sure your model of the language is correct 

• Correct error as they occur 

• Have clear concept questions worked out beforehand 

• Have a clear whiteboard stage worked out beforehand 

 

Practice 

As the lesson progresses, the teacher will gradually release control: as 

control decreases fluency increases and the aim of this stage of the 

lesson are: 

• to practice and re-enforce the form 

• to practice the pronunciation 

• to consolidate the rule of the new language 

This release of control to the student is achieved by giving them pair 

work or group work in a clear context and with clear aims. During the 

practice stage of the lesson, the teachers’ role is to only provide the 

context for practice and monitor students’ progress. Students should 

be encouraged to correct themselves and each other rather than relying 

on the teacher for correction. The teacher should, however, provide 

feedback to the class or to group at the end of the activity (be careful 

not to make the feedback completely teacher-centered). 

 

Production 

By this stage of the lesson control has moved completely to the 

students so that the teacher simply acts as a source and prompt, and 

the students are using the language freely. The production stage 

usually consist of a spoken activity, although other skills apart from 

speaking (reading, listening and writing) can be used as further 

practice to consolidate their knowledge (writing is best given as 

homework). 

Things to remember during this stage of the lesson: 

• Plan the activity to make maximum use of the new language 

• Give clear instruction when setting up the activity 

• Give students target to motivate them 
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Games, role-plays and discussion are ideal activities for this part of 

the lesson. 

The teacher should monitor the activity but correct students only when 

their errors make progress difficult for the group. Make a note of 

errors, and give the class a brief feedback session at the end of the 

activity, at the same time trying to avoid bringing the focus back to 

being completely teacher-centered. 

 

Listening & Songs 

Listening can be used at any stage of the lesson: 

• Presentation : to provide situation from which to elicit new 

language 

• Production   : controlled activities such as gap-filing and 

true/false questions 

• Practice   : to provide context for freer activities 

 

Warmer & Filler 

Warmer are short, fun activities used to start a lesson. They have 

two functions: 

• to get the students into the right frame of mind for learning 

• to revise known language 

Fillers, also short and fun, are used to round off a lesson if there are a 

few minutes to spare at the end. They should use the language just 

learned.  

The most suitable way to know a learners’ ability to speak is through a 

speaking test. We may think that a speaking test is time consuming, 

especially with big classes. The size of the class should be considered 

when planning speaking test. For small classes comprising less than 

10 learners, the teacher will not have a problem in giving a speaking 

test individually. For 11 to 20 learners, earners speak in pairs; fro 21 

to 30 learners, learners work in group of three., etc. 

The teacher should give learners clear information about the length of 

time for the test, the format and the marking system, and how the 

speaking test is conducted. The teacher should also seek to create 

conductive and relaxed atmosphere and to know how to find the 

learners’ ability in speaking. 

During the speaking test , learners should be involved in asking and 

answering question, asking for clarification, describing things, 

clarifying, negotiating meaning, agreeing or disagreeing with 
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something, etc. the teacher can also be involved in speaking while 

assessing them. 

Teacher can apply the following speaking band scale. Prior to that, 

teacher should do some piloting application. This requires that 

teachers should understand clearly  the idea of the band scale and be 

able to distinguish each band from the others. For example, Band A 

ranges from 86 to 100 in this band, testers still have to consider 

whether the learners reach 86,87, 88,89,90, … or 100. a learner an get 

100,if she/he fits it. It possible that the learners’ speaking could be 

better than the teachers or examiner’s if she/he has learned speaking 

better than the teachers. 

 

Speaking Band Scale 
 

 

Scale 

 

Description 

 
(86-100) 

Band A 

 

 

 

 

(71-85) 

Band B 

 

 

 

 

(56-70) 

Band C 

 

 

 

 

 

(10-55) 

Ban D 

Native-like fluency. No hesitation. Completely 

comprehensible. Consistent accuracy with full 

command of complex structure and no need to 

improve. Complete mastery of text organization and 

appropriacy of style. Flexible interaction conducted at 

high speed. Completely command of accuracy in oral 

interaction. 

 

Almost no hesitation. Highly comprehensible. Clear 

message, with only minor loss of detail and little need 

for improvement. Wide  mastery of text organization 

and appropriacy of style. Ready for oral interaction 

but minor lapses in fluency. Very good grasp of 

accuracy in the interaction. 

 

Occasional hesitation. Still comprehensible. Message 

almost clear but with frequent loss of detail and 

frequent need for improvement. Basic mastery of text 

organization but an uncertain grasp of style. 

Limitation  restrict participation in oral interaction at 

times, with fairly frequent lapses in fluency. 

Moderate grasp of accuracy in the interaction 
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Frequent hesitation. Difficult comprehend. Many 

problem with moderate-level interaction. Constant 

need for improvement. Little  appreciation of text 

organization and little grasp of style. Interaction at 

normal speed is limited, requiring a sympathetic 

interlocutor. Basic level of accuracy in the interaction 

 

 

1. TIPS FOR TEACHERS : 

a. Teacher needs to be creative and not to apply monotonous 

teaching techniques and methods. They may start by doing 

some elicitation, brainstorming, telling experiences, stories, 

anecdotes, asking a quiz, doing a small game, singing, joking, 

etc. 

b. When teachers tell something makes sure that learners are 

listening to them. Teachers should give learners opportunity to 

tell their stories or retell what they have heard voluntarily.  

c. Teachers need to create a relaxed atmosphere and encourage 

learner to speak. Appreciate every speaking effort done by 

learners; do not discourage learners by giving very slight or 

direct corrections, giving negative comment, looking down at 

the learners. 

d. Teachers are not only facilitators but are also a partner in pair 

work or a member of a group in the discussion. 

e. Teachers elicit and discuss the special words, phrases or 

expression before asking learners to answer the questions. 

f. Teachers note the main language problems of the learners and 

can give them general feedback sometimes. 

g. Teachers do not have to finish each unit in a single learning 

period. Each unit can be discussed again if the learners are still 

interested. 

h. Teachers can ask learners to learn to answer the questions 

before coming to the class 

i. Teachers encourage learners to become facilitators. 

j. To let learners realize that they can learn English from their 

parents, friends, classmates, roommates, colleagues, etc. 

k. To develop learners’ courage to speak English and to improve 

their oral fluency. 
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l. To motivate students that they can practice speaking without 

teachers. 

m. To encourage learners to practice speaking 

n. To give learners’ ample opportunities to speak English during 

their leisure times. 

o. To make learners able to participate in everyday conversation 

with their interlocutor. 

 

2. TIPS FOR LEARNERS: 

     Learning English requires a lot of efforts to master. As there are 

four English language skills,  is that, listening, reading, speaking and 

writing. It is necessary for most learner to boost their seriousness to 

focus on all the language skills. Besides, another language component 

of actualizing the learners’ own English ability is vocabulary. 

Building vocabulary is such an important aspect of those who enable 

to speak or write in English. The shortage of having vocabulary will 

impact on the difficulty of using their English properly in oral and 

written forms. Therefore, vocabulary mastery should be the basis of 

knowledge and a part of integrated language learning in most 

communication. 

     English is an international language widely used throughout the 

world. In fact, most people use it for their own purposes, such as: 

overseas study, trading, etc. However, most people in Indonesia are 

still reluctant to see the important of English. Or they know it, but 

they do nothing for English proficiency as English is very stiff to 

learn. As a consequence, many students particularly have difficulty in 

using it as the way of an oral communication delivery with other 

people. 

 There someone said that English is easier said than done to learn is 

not observably true. There are many students who are able to join the 

class in an enjoyable manner. They feel comfortable to learn by 

discussing the problem with their classmates or their lecturers. In this 

article, I try to put some ideas to depict one pleasant English 

atmosphere as the way to encourage students to learn English more. 

 First, you should motivate yourself by trying to learn the important 

of English in the future. Remember that English will always be used 

in any activities. Another way to motivate yourself is by trying to the 

English subject or the English teacher. It means when you do not like 

your teacher, you must try to like the subject. Or when you hate the 
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subject, you must try to like the teacher. Gradually, what you want to 

hope from learning will be achieved. 

 Second, you should join any English activities such as English 

club, Sunday meeting, English discussion, etc. although you have little 

competencies in English, you should not be afraid or bashful to speak.. 

after you do it for several times, you will be accustomed in joining the 

activities, then you will have courage to say anything in English. 

 Third, force yourself to read any English books you think you like 

it or make you interested. Of course, you start with the easy ones.  It 

is logical, when you want to try to love English, read the contents are 

English, whether you understand or not, you do exposure. From this, 

you will have strong eagerness to understand the content by looking 

up the difficult words in a dictionary.  

 Fourth, fined one or some friends as your partner to discuss some 

interesting topics in English. If possible, the ones you ask to discuss 

are better than your ability.  You may talk anything in English with 

him/her a lot because practice make person perfect. And finally, you 

join one institution in which it can improve your English ability. The 

institution you want to join will give you more guidance and 

confidence to use your English better. When you do the ideas I 

suggest, it is hoped that you will never say that English is difficult to 

master. Conversely, you would say learning English is pleasant 

activity. 
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KOMUNIKASI INTERKULTURAL DALAM 

PENDIDIKAN BAHASA JEPANG 

 
Djodjok Soepardjo 

(Universitas Negeri Surabaya) 

 

Abstrak 

 Pada hakekatnya tujuan akhir pendidikan bahasa Jepang 

adalah pembelajar mampu berbicara dalam bahasa Jepang, mampu 

memahami kalimat yang ditulis dalam bahasa Jepang, dan mampu 

mengekspresikan dengan benar isi komunikasi yang ingin 

disampaikan kepada lawan bicara baik secara tertulis ataupun lisan. 

Artinya, pembelajar diharapkan menguasai 4 kompetensi berbahasa 

secara integritas yaitu membaca, menulis, mendengar, dan berbicara 

dalam bahasa Jepang. 

 Seiring dengan perkembangan pendekatan pembelajaran 

bahasa asing, pendekatan pembelajaran bahasa Jepang sebaiknya juga 

diarahkan pada pendektan 5 C (Communication, Culture, Conections, 

Compharisons, Communities). Jadi, pembelajaran bahasa Jepang 

seyogyanya tidak hanya ditekankan pada 4 kompetensi yang selama 

ini disebut empat keterampilan berbahasa atau 4 ginou, tetapi perlu 

diarahkan pada kemampuan penguasaan prinsip-prinsip tindak tutur 

(principles of speech acts) yang tepat. Bila halnya demikian, maka 

pemahaman prinsip-prinsip komunikasi interkultural menjadi sangat 

penting. Dengan begitu, kompetensi komunikasi yang integritas 

sangat mungkin akan dikuasai oleh pembelajar bahasa Jepang. 

 

1. Pendahuluan 

 Baik disadari maupun tidak sering kali kita mengucapkan kata 

budaya/kultur. Akan tetapi, bila dimintai penjelasan tentang definisi 

kata tersebut, sedikit sekali orang yang tahu dengan baik. 

 Kata budaya, dapat dijelaskan dari dua sudut pandang. Yang 

pertama, budaya dapat dijelaskan dari sudut pandang antropologi 

budaya, dan yang kedua dari sudut pandang psikologi. Artinya, 

budaya dapat dijelaskan melalui sebuah sistem dan bagaimana 

hubungannya dengan pribadi seseorang. 

 Definisi budaya yang dikaitkan dengan prinsip komunikasi 

interkultural tidak termasuk di dalam keduanya. Seperti dikatakan 

Watanabe (1995), definisi budaya yang dikaitkan dengan prinsip 

komunikasi interkultural akan berbeda tergantung dari sudut pandang 
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mana melihatnya. Istilah budaya yang dikaitkan dengan prinsip 

komunikasi interkultural, dapat dilihat secara mikro atau secara makro. 

Bahkan menurut Watanabe (1995), dapat pula dilihat dari keduanya 

secara dinamis. 

 Untuk menjelaskan definisi komunikasi interkultural, perlu 

dijelaskan lebih dahulu apa yang disebut “budaya” kaitannya dengan 

komunikasi interkultural. Berhubungan dengan orang lain, 

pemahaman tehadap nilai-nilai, cara pandang terhadap waktu, cara 

bekomunikasi, cara bekerja, hal-hal yang kasat mata seperti halnya 

udara yang ada di sekitar kita, itu semua merupakan hakekat dari 

kebudayaan. 

 Tampaknya sangat sederhana, tetapi penulis berharap apa yang 

dipaparkan berikut dapat menggugah kesadaran kita. Kadang kita 

merasa heran, ketika dihadapkan pada kenyataan, dan perasaa kita 

mengatakan, betapa mencoloknya perbedaan antara diri kita dengan 

orang lain. Haruslah disadari, bahwa semua hal yang demikian, pada 

dasarnya dipengaruhi oleh kebudayaan, bahkan itulah hakekat 

kebudayaan. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa, komunikasi 

interkultural didasarkan pada pertemuan antara perseorangan. 

 Kebanyakan orang beranggapan, bawa komunikasi 

interkultural adalah komunikasi yang terjadi antara orang yang berasal 

dari negara yang berbeda. Kenyataannya memang benar, melakukan 

komunikasi dengan orang yang berasal dari negara yang lebih mudah 

dibandingkan melakukan komunikasi dengan orang yang berasal dari 

negara yang berbeda. Akan tetapi, bila dicermati, berbagai peristiwa di 

tanah air kita, bentrokan antara suku, kericuhan antara kampung, itu 

mencerminkan adanya perbedaan pola pikir, cara pandang terhadap 

fenomena kehidupan di antara golongan masyarakat. Padahal, 

peristiwa tersebut terjadi di antara orang-orang yang berasal dan 

berada di negara yang sama. Oleh sebab itu, dasar komunikasi 

interkultural sebenarnya diawali dari pertemuan antarpersonal (satu 

orang lawan satu orang). 

 Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengetahui siapa diri kita. 

Kita juga tidak mungkin hidup tanpa orang lain. Dalam menjalin 

hubungan dengan orang lain, kadang-kadang kita dibuat tidak mampu 

untuk menghindari kesalahpahaman, padahal kita masih dalam satu 

wilayah. Diikat oleh janji yang bagi sebagian orang “janji-janji tinggal 

janji’. Sedangkan nilai janji itu sangat agung, satu nusa, satu bangsa, 

dan satu bahasa yaitu bahasa Indonesia. Begitulah janji itu bunyinya. 
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 Dapat dibayangkan bila kita berkomunikasi dengan orang-

orang dari bangsa lain yang bahasa, budaya, dan pola pikirnya berbeda. 

Sudah barang tentu lebih rumit dibandingkan dengan bangsa yang 

sama, karena akan dituntut mampu memahami pola pikir, budaya, 

bahkan sistem komunikasi mereka. Oleh sebab itu, pemahaman kode-

kode kebahasaan, baik verbal ataupun non verbal sangatlah penting 

untuk keberhasilan proses berkomunikasi yang baik, benar, dan tepat. 

 Dalam makalah ini penulis akan memberikan gambaran, 

betapa pentingnya pemahaman prinsip-prinsip komunikasi 

interkultural.  

 

2. Mengapa “Komunikasi Interkultural” 

 Menurut Samover (1981), komunikasi interkultural terjadi 

ketika pengirim pesan dan penerima pesan berlatar belakang budaya 

yang berbeda. Gudykunt, Kim (dalam Atsuko, Tokui, 2002:15) 

mendefinisikan komunikasi interkultural adalah proses abstrak dan 

aktivitas terpadu dan pemaknaan dalam komunikasi yang dilakukan 

antara orang-orang yang memiliki latar belakang berbeda. Sedangkan 

Yashiro, dkk. (1998) menjelaskan bahwa komunikasi interkultural 

yang ideal digambarkan bila orang-orang yang terlibat dalam 

komunikasi melakukan interpretasi makna pesan, mengumpulkan 

informasi, dan melakukan pertukaran informasi tersebut untuk saling 

menghormati, dan bekerjasama untuk saling menguntungkan. 

 Komunikasi interkultural (intercultural communication) pada 

umumnya dipakai dalam situasi komunikasi secara langsung antara 

orang-orang yang memiliki budaya berbeda. Sedangkan komunikasi 

lintas budaya (Cross Cultural Commmunication) digunakan untuk 

situasi komunikasi tertentu dan dibandingkan dengan beberapa 

kebudayaan (Atsuko, Tokui. 2002:16). 

 Untuk memudahkan tercapainya komunikasi interkultural, 

penting diketahui, sejauh mana orang-orang yang terlibat dalam 

komunikasi mengetahui pribadinya masing-masing. Banyak orang 

yang berusaha mengetahui orang lain tapi tidak banyak orang yang 

berusaha mengetahui dirinya. Berikut akan dijelaskan beberapa 

langkah dasar untuk meningkatkan kemampuan komunikasi 

interkultural terutama tentang pemahaman diri sendiri. 

 

3. Mengenal Diri Sendiri 

 Apa yang akan Anda katakana jika Anda ditanya “Siapa diri 

Anda ?”. Jawaban Anda tentu bermacam-macam. “Saya seorang 
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pendiam”, “Saya seorang yang suka membantu orang lain”, “Saya 

seorang penakut”, “Saya dosen bahasa Jepang”, dan masih banyak 

lagi jawaban yang dapat Anda pilih. Akan tetapi, apakah jawaban itu 

telah mencerminkan diri Anda yang sesungguhnya ? Pernahkah Anda 

tercengang, ketika tiba-tiba orang terdekat Anda mengatakan, 

“Sungguh Anda seorang pemberani”, “Anda pengecut”. 

 Dalam diri Anda, ada bagian yang Anda ketahui. Disamping 

itu, ada pula, bagian yang tidak ingin diketahui orang lain. Hal ini 

sering terjadi ketika Anda berhadapan dengan orang yang baru saja 

Anda kenal. Dalam situasi seperti itu, tidak mungkin Anda 

membeberkan tentang diri Anda kepadanya. Kalau itu terjadi pada 

Anda, tentu Anda akan menjadi bahan cemoohan. Anda akan 

dikatakan “orang aneh”, “orang yang banyak bicara”, dan lain-lain. 

 Permasalahannya, apa kira-kira yang akan Anda pilih sebagai 

tema pembicaraan ketika Anda bertemu dengan seseorang untuk 

pertama kalinya ? Apakah Anda akan memilih tema tentang “usia 

Anda”, “pekerjaan Anda”, “hobi Anda”, atau tentang “keluarga Anda”. 

Yang pasti, dalam diri Anda ada bagian yang terbuka dan ada bagian 

yang tertutup. Menurut Atsuko, Tokui (2002:19), bagian yang terbuka 

atau yang dapat diutarakan kepada orang lain disebut self 

commencement atau jiko kaishi (keterbukaan diri). Untuk melihat 

sejauh mana “keterbukaan diri” dan “ketertutupan diri” seseorang, 

Luft, Joshep & Ingham, Harrington, (1955) membuat bagan yang 

dikenal dengan nama Johari Window (Johari Mado). 

 
Dari sendiri
     tahu

Dari sendiri
  tidak tahu

Orang lain
     tahu

Orang lain
 tidak tahu

    
 Gambar 1: Johari Mado dikutip dari Atsuko, Tokui (2002:20) 
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 Johari window yang berbentuk kanji 「田」di atas, dilihat 

secara vertikal, bagian kotak sebelah kiri dan sebelah kanan masing-

masing menunjukkan bagian yang diketahui diri sendiri dan bagian 

yang tidak diketahui diri sendiri. Kemudian, dilihat secara horizontal, 

dalam gambaran diri sendiri tersebut terdapat bagian yang “diketahui 

orang lain” dan “tidak diketahui orang lain”. 

 Masing-masing ktak dari kiri ke kanan diberi nomor 1, 2, 3, 

dan 4. Kotak 1 menunjukkan bagian yang diketaui baik oleh diri 

sendiri maupun oleh orang lain. Kotak 2 menunjukkan bagian yang 

tidak diketahui oleh diri sendiri, tetapi tidak diketahui oleh orang lain. 

Kotak 3 menunjukkan bagian yang diketahui diri sendiri, tetapi orang 

lain tidak tahu. Sedangkan kotak 4 ialah bagian yang tidak diketahui 

baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Dengan demikian, 

apabila makin besar bagian kotak 1, yaitu bagian yang diketahui baik 

oleh diri sendiri maupun oleh orang lain, maka “keterbukaan diri” atau 

jiko kaishi seseorang akan semakin besar pula. Dapat dibayangkan, 

apa yang akan terjadi bila komunikasi berlangsung, katakanlah antara 

Mr. Wise dan Mr. Rich yang masing-masing besar bagian keterbukaan 

dirinya berbeda. Misalnya, Mr. Wise memiliki kotak 1 lebih besar 

dibandingkan dengan Mr. Rich. Dalam situasi seperti ini, Mr. Rich 

akan menganggap Mr. Wise adalah “orang yang banyak ngomong 

tentang dirinya”. Sedangkan Mr. Wise akan menganggap Mr. Rich 

“seorang yang memiliki sifat pendiam”. Tidak jarang perbedaan 

persepsi antara keduanya menimbulkan kesalahpahaman. Apalagi 

kalau terjadi pada dua orang yang baru saja saling berkenalan. Kondisi 

seperti ini tidak jarang menimbulkan kesan yang kurang baik di antara 

pelaku komunikasi. 

 Bhanland (1979) mengatakan, “keterbukaan diri” ketika 

berkomunikasi dengan orang lain disebut kouteki jiko (keterbukaan 

diri). Sedangkan “ketertutupan diri” dinamakan shiteki jiko 

(ketertutupan diri). Bila dua tipe manusia seperti ini melakukan 

komunikasi, sudah dipastikan akan melahirkan kesalahpahaman. Akan 

tetapi, Johari Window seseorang tidak statis, melainkan berubah 

berdasarkan kondisi, situasi, dan tempat terjadinya komunikasi 

tersebut. Sehingga, bagaimana sebaiknya seseorang membuka dirinya 

kepada lawan komunikasinya, akan tergantung pada siapa, di mana, 

kapan terjadinya komunikas tersebut. 

 Seorang dosen yang ingin melihat jiko kaishi mahasiswanya, 

yang datang berkonsultasi tentang permasalahan yang dihadapinya, 

sebaiknya selalu memperhatikan urutan-urutan pertanyaan yang 
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diajukan kepada mahasiswanya. Miller & Steinberg (1975) 

menyarankan urutan-urutan pertanyaan yang baik adalah pertanyaan 

yang mendorong orang membuka dirinya. Misalnya, dengan bertanya 

tentang “keadaan cuaca” atau “kebiasaan makan”. Kemudian 

meningkat pada “pekerjaan” atau “organisasi”, seperti sekolah, 

perusahaan, peranan seseorang dalam keorganisasian. Setelah itu 

dapat ditingkatkan pada pertanyaan tentang “cara berpikir” atau 

“pendapat” lawan komunikasi. Dalam kegiatan komunikasi, kita 

sering kali memilih tema pembicaraan secara serabutan. Padahal, 

idealnya kia memperhatikan urutan-urutan tersebut. 

 

4. Komunikasi dan Keterbukaan Diri 

 Kalau Anda seorang guru atau dosen, tentu pernah punya 

pengalaman didatangi siswa atau mahasiswa untuk berkonsultasi. 

Coba ingat kembali, bagaimana cara Anda mendengarkan keluhan 

atau menjawab pertanyaan dari mereka? Pernahkan Anda menjawab 

tanpa lebih dulu mendengarkan mereka berbcara secara tuntas? 

 Untuk mendengarkan pembicaraan orang yang sedang 

membuka dirinya, sebaiknya tidak mengajukan pertanyaan yang 

menyebbkan lawan bicara menutup diri. Pertanyaan yang membuat 

lawan bicara menutup diri adalah pertanyaan yang mengundang 

jawaban seperti ‘hai’ atau ‘iie’. Coba bandingkn pertanyaan berikut. 

 

会話例１「質問があるの」 

(Ada pertanyaan?) 

 

「はい（もっと言いたいけど、これ以上は言えないなあ）」 

(Ya,”aku ingin bicara lebih banyak, tapi kayanya gak mungkin aku 

bicara lebih dari ini”) 

 

会話例２「どうしたの？」 

(Apa yang telah terjadi?) 

 

実は、勉強のことで悩んでいるんです。」 

(Sebenarnya, saya bingung dengan masalah belajar)  

(Atsuko, Tokui,  2002:22). 

 

Pertanyaan pada percakapan 1 adalah pertanyaan tertutup, 

sedangkan pertanyaan pada percakapan 2 adalah pertanyaan terbuka. 

Oleh karena itu, lawan komunikasi akan lebih membuka dirinya bila 
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diberi pertanyaan 「どうしたの？」 daripada pertanyaan 「質問が

あるの?」. 

 Menurut Atsuko, Tokui (2002:23), seorang guru atau dosen 

sebaiknya tidak menyampaikan kata-kata yang seolah-olah menghibur 

lawan komunikasinya seperti kata-kata 「大丈夫よ、頑張って」
Mengapa demikian ? Karena sebenarnya belum tentu lawan berbicara 

kita meminta solusi terhadap masalah yang dibicarakannya. Mungkin 

saja mereka hanya ingin didengarkan. Di samping itu, kata-kata 

tersebut di atas menutup kemungkinan mereka untuk menutup apa 

yang ingin disampaikannya serta akan menjadi beban bagi mereka. 

 Dari penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa cara 

berkomunikasi akan sangat berpengaruh pada keterbukaan diri. 

 

5. Kesulitan Komunikasi Dalam Bahasa Jepang 

 Pertama-tama penulis ingin mengemukakan beberapa kesulitan 

komunikasi dalam bahasa Jepang. Tingkat kesulitan yang dialami oleh 

seorang penutur bahasa Jepang (berikutnya dipakai istilah nihongojin) 

dengan nihongojin lainnya, akan berbeda tergantung pada tingkat 

kemampuan penguasaan speech acts dari nihongojin tersebut. Akan 

tetapi, ada baiknya penulis kemukakan di sini, beberapa kesulitan 

yang umum untuk dijadikan bahan pemikiran. Lihatlah gambar 

berikut. 

 

 
 

Anda akan dapat memahami kesulitan berbahasa Jepang bila 

mencoba membuat cerita berdasakan gambar tersebut. Pertama-tama, 

buatlah cerita dalam bahasa Jepang. Kemudian, buat juga cerita dalam 

bahasa Indonesia atau ahasa ibu Anda. Bandingkan hasilnya, 

kekhawatiran dan perasaan stres Anda akan berbeda ketika bercerita 

dalam kedua bahasa tersebut. 
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 Ketika Anda bercerita dalam bahasa Jepang, Anda akan 

membuatnya dengan kata-kata yang Anda ketahui yang disusun dalam 

kalimat-kalimat pendek. Anda juga akan bercerita hanya hal-hal yang 

tampak dipermukaan atau tampak pada gambar itu saja. Tetapi ketika 

Anda membuat cerita dalam bahasa Indonesia atau bahasa Ibu, Anda 

mampu dengan luwes menceritakan apa yang ada dalam alam pikiran 

Anda. Kepuasan yang Anda rasakan tentu berbeda. 

 Seperti dipaparkan di muka, ketika Anda bercerita 

menggunakan bahasa Jepang, Anda hanya akan mengungkapkan 

secara langsung hal-hal yang muncul dalam gambar tersebut. Anda 

akan merasakan kesulitan pada waktu ingin mengungkapkan perasaan 

yang abstrak. Anda akan kesulitan ketika berusaha memaparkan alur 

peristiwa yang ada dalam pikiran Anda. Tetapi ketika Anda 

mengungkapkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Ibu Anda, 

dengan luwes pula semua imajinasi dan peraaan-perasaan tersebut 

Anda kemukakan. Masih banyak perbedaan yang dapat diungkapkan 

dari hal-hal tersebut. 

 Hal yang lain, Anda juga dapat mencoba mengutamakan apa 

yang ingin Anda sampaikan hanya dengan menggunakan verba, 

nomina, ajektiva. Setelah itu, utarakan seperti biasanya Anda 

berbicara. Anda utarakan pula apa yang ingin Anda sampaikan dalam 

bahasa Jepang dengan menyusun urutan subjek, predikat, dan objek. 

Apa yang Anda rasakan setelah mencobanya ? 

 Ternyata sulit menyampaikan sesuatu hal bila dibatasi hanya 

menggunakan verba, nomina, ajektiva saja. Kalau Anda dapat 

menyaksikan wajah Anda pada saat melakukannya, Anda akan dapat 

melihat ketegangan pada wajah Anda. Sebaliknya, Anda akan merasa 

rileks ketika menyampaikan sesuatu tanpa dibatasi penggunaan kata-

katanya. Apalagi bahasa Jepang, unsur-unsur kalimat seperti ‘kata 

keterangan’, ‘partikel’, ‘verba bantu’, tidak dapat dilepaskan dari 

bagian kalimat. 

 Berikutnya cobalah Anda menyusun kalimat dengan satuan 

kategori gramatikal, subjek (S), predikat (V), objek (O). Betapa 

tegangnya otak Anda memikirkan dan menukarkan urutan pola 

kalimat ke dalam bahasa Jepang. Karena struktur kalimat bahasa 

Jepang berpola subjek (S), Objek (O), predikat (P). 

 Dari penjelasan di atas, yang dapat disimpulkan adalah betapa 

sulitnya menguasai bahasa Jepang tanpa menyusun strategi belajar 

yang baik dan benar. Betapa sulitnya pula menjadi nihongojin yang 

memiliki kompetensi yang integrated. Oleh sebab itu, pemahaman 
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budaya penutur asli akan sangat membantu meningkatkan pemahaman 

prinsip-prinsip speech acts bagi seorang pembelajar. 

 

6. Dari mana Lahirnya Kesalahpahaman 

 Untuk menganalisis asal mula terjadinya kesalahpahaman, ada 

baiknya penulis sajikan sebuah dialog dari sepasang remaja A dan B 

yang baru saja keluar dari sebuah gedung bioskop. 

 

A : 「あの、ロマンティックな海辺の風景よかったわね。遠く

にぽっかり舟が浮 かんでいてすてきだった」 

(Emh, Indah sekali ya, pemandangan pantai yang romantik. Di 

kejauhan sebuah perahu terapung sangatlah indah)  

B : 「えっ？舟が浮かんでったけ？それより、あの、ほら、あ

の主人公が乗って いた車、かっこうよかったなあ。あんな車

乗りたいな」 

        (Apa ? Perahu terapung ? Aku sih, tertarik dengan itu lho, mobil 

yang digunakan oleh pemeran utamanya. Keren banget … Aku ingin 

punya mobil seperti itu). 

 

A :「えっ？あまり覚えていないけど」 

      (Ha ! Aku tidak begitu ingat) 

AB : 「。。。。。。。。！」 

   (……………………!) 

 

 Dari percakapan 2 orang remaja di atas, dapat diketahui bahwa 

terdapat perbedaan kesan terhadap adegan, dan bagian film yang 

menarik perhatian mereka. Kita mengumpulkan bermacam-macam 

informasi melalui mata dan telinga. Secara tidak sadar, sebenarnya 

kita menyeleksi informasi tersebut. Demikian halnya terjadi pada 2 

orang tersebut di atas. Satu orang tertarik pada perahu, dan satu orang 

lagi tertarik pada mobil yang digunakan pelaku utama dalam film 

tersebut. Beginilah dalam sebuah kehidupan, kesalahpahaman muncul 

dari “hal-hal yang terihat di sekeliling kita”. Komunikasi tidak 

terbatas pada proses berbicara dan mendengar, melainkan termasuk 

bagaimana kita memberi pemaknaan terhadap informasi yang 

dikumpulkan dari luar. Araki dkk. (1995) menyebutkan bahwa, 

komunikasi adalah proses menata informasi dari data mentah yang 
muncul dari luar diri, yang menurut orang itu memiliki makna. 
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Kemudian, ia bertindak berdasarkan hasil tersebut sehingga dapat 

hidup beradaptasi dalam lingkungan yang beragam. 

 Lalu, bagaiana kita menerima informasi dari luar, dan memberi 

makna terhadap informasi tersebut? Mengapa dalam proses 

pemerolehan informasi terjadi kesalahpahaman ? Hashiro dkk (1998), 

(2001), telah mengembangkan pemikiran Berlo (1960) tentang konsep 

training intercultural. Training itu dinamakan DIE, yang merupakan 

singkatan dari kata Description ( 知覚 ), Interpretation ( 解釈 ), 

Evaluation ( 評 ). Konsep ini salah satu training yang dapat 

dimanfaatkan ketika terjadi kesalahpahaman yang diakibatkan oleh 

kuatnya pemahaman terhadap salah satu unsur tersebut. 

 Perhatikanlah bagan urutan proses pemerolehan informasi 

berikut di bawah ini. Mengapa, kesalahpahaman muncul dalam 

kegiatan komunikasi ? 

 

Bagan Proses Pemerolehan Informasi (Hashiro,2001) 

 
 

 Bagan di atas adalah gambaran urutan proses pemerolehan 

informasi. Mula-mula, kita memperoleh informasi dari luar melalui 

pendengaran baik berupa suara atau bunyi. Informasi juga dapat 

diperoleh melalui penglihatan mata. Artinya, kita memperoleh 

informasi diawali dengan proses mendeskripsikan. Misalnya, “orang 

itu memakai baju merah”, “terdengar bunyi pesawat terbang”, dan 

lain-lain. Kemudian kita melakukan interpretasi terhadap informasi 

tersebut. Misalnya, “ada mobil sedang melaju”, “pesawat terbang 

sedang terbang”. Yang terakhir, kita melakukan evaluasi. Misalnya, 

“bising sekali”, “kelihatannya menyenangkan”, dan lain-lain. 

Demikianlah, secaa otomatis dan tanpa disadari kita menyeleksi dan 

memproses informasi melalui tiga tahapan yaitu DIE. 

 Konsep ini sangat penting untuk menganalisis, ketika 

ditemukan kejanggalan sikap, ketidakwajaran cara berpikir, dan 

keanehan tindakan pada seseorang. Bagi seorang guru, training DIE 

dapat diimplementasikan ketika mengidentifikasi karakteristik 

pembelajar dari segi fisik, sosial, moral, budaya, emosional, dan 

intelektual. Sehingga hasil dari analisis tersebut dapat menstimulasi 

Description 

 

Interprestation 

 

Evaluation 
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cara berpikir pembelajar sesuai dengan tahap perkembangan 

kognitifnya. 

 

7. Memahami Komunikasi Interkultural  

 Di bagian akhir tulisan makalah ini penulis ingin menjelaskan 

tentang komunikasi interkultural. Banyak orang beranggapan bahwa 

komunikasi interkultural terjadi pada orang yang berasal dari dua 

negara yang berbeda. Misalnya, orang Indonesia dengan orang Jepang. 

Akan tetapi, mari kita cermati percakapan berikut di bawah ini. Anda 

boleh menebak, siapa pelaku percakapan ini.  

A. 「どんなことが趣味ですか」(Hobi Anda, apa ?) 

B. 「バドミントンです。インドネシアではみんなこのスポ

ーツをよくやります」 

   (Bulu tangkis. Orang di Indonesia semua melakukan olah raga ini) 

  A. 「そうですか」(Oh, begitu) 

Kalau kita perhatikan, percakapan di atas dapat dipastikan 

berlangsung antara orang Indonesia dengan orang dari luar Indonesia. 

Dari percakapan itu lahir komunikasi interkultural. Tetapi, 

interkultural tersebut tidak selalu tetap karena akan berubah 

berdasarkan situasi dalam percakapan. Perhatikan kelanjutan 

percakapan berikut ini. 

B. 「あなたはスポーツをやりますか」(Anda suka olah raga ?) 

A.「えっ？私ですか。ええ、ダンスを最近始めたばかりです。

結構面白い です。男の人はあまりやらないかもしれないけど、

どうですか」(Ha!, Saya ? Ya, saya baru saja memulai belajar dansa. 

Lumayan menyenangkan. Tapi, mungkin bagi laki-laki kurang 

menarik. Bagaimana, Anda suka dansa ?) 

 

 Kalau Anda memperhatikan dan mencermati bagian-bagian 

percakapan di atas, kira-kira menurut Anda percakapan tersebut terjadi 

antara orang seperti bagaimana? Dilihat dari kelanjutan 

percakapannya, dan dari bagian kalimat yang diucapkan A yaitu 「男

の人はあまりやらないかもしれないけど」 , dapat ditafsirkan 

bahwa percakapan tersebut terjadi antara “perempuan yang sedang 

menjelaskan sesuatu kepada laki-laki”. Hal ini menandakan terjadinya 

interkultural antara laki-laki dan perempuan. 

 Pendek kata, komunikasi interkultural bukan diartikan karena 

terjadinya percakapan antara “orang Indonesia dengan orang Jepang” 

atau “antara laki-laki dengan perempuan”, tetapi dapat terjadi di dalam 
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kondisi percakapan itu sendiri. Tentu saja ada komunikasi yang tidak 

mengandung interkulturalisme meskipun terjadi percakapan baik 

menggunakan bahasa asing ataupun bahasa ibu sendiri. Sebab itulah 

dalam pendidikan bahasa Jepang perlu sekali mencermati setiap 

kegiatan percakapan karena disitulah banyak muncul hal-hal yang 

menarik terutama yang terkait dengan komunikasi interkultural 

 Dalam komunikasi interkultural sering muncul “kekhawatiran”. 

McCroskey, J.C, (1982), menamakan hal ini sebagai communication 

apprehension atau kekhawatiran komunikasi. Menurut Klop & 

Cambra (1979), kekhawatiran orang Jepang ketika melakukan 

komunikasi menduduki persentase cukup tinggi dibandingkan orang 

Korea dan orang Tionghoa. Angket tentang “kemampuan komunikasi 

diri sendiri”, membuktikan pernyataan tersebut. Kemampuan 

komunikasi orang Jepang, berdasarkan hasil angket, yang menjawab 

positif hanya 39 % selebihnya menjawab negatif. Sedangkan 

komunikasi mahasiswa asing yang menjawab positif adalah 66 %. Jadi, 

Communication apprehension orang Jepang lebih tinggi dibandingkan 

mahasiswa asing yang melakukan komunikasi menggunakan bahasa 

Jepang. 

 Kondisi seperti ini perlu mendapat perhatian, karena 

pengaruhnya sangat besar terhadap pemilihan strategi komunikasi 

interkultural dengan penutur asli bahasa Jepang. Pada akhirnya kita 

dapat menghindari berbagai kesalahpahaman yang disebabkan 

perbedaan budaya di antara peserta komunikasi. 

 Ada lagi sebuah training interkultural untuk menganalisis 

kesalahpahaman atau gokai, yaitu dengan pengasimilasian budaya, 

Culture Assimilator. Cara ini adalah sebuah Attribution training 

dengan belajar menginterpretasikan terjadinya peristiwa yang 

menyebabkan suatu kejadian, dilihat dari kacamata lawan komunikasi 

yang memiliki latar belakang budaya berbeda. Realisasi dari training 

ini adalah pertanyaan tentang sebab-sebab terjadinya kesalahpahaman 

dalam komunikasi interkultural. Kemudian terhadap pertanyaan itu 

disediakan pilihan jawaban dan penjelasannya. Misalnya, 

digambarkan “kejadian antara mahasiswa Indonesia yang makan 

bersama-sama orang Jepang. Ia kaget pada waktu selesai makan 

masing-masing harus membayar”. Kemudian, disediakan beberapa 

pilihan jawaban terhadap pertanyaan, “mengapa mahasiswa Indonesia 

merasa tidak tenang melihat sikap orang-orang Jepang tersebut ?”. 

Misalnya, pilihan jawabannya adalah “karena ia menganggap dirinya 

sebagai mahasiswa asing yang kemungkinan dibayari”, “karena dia 
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mengira akan ada yang membayar dulu, kemudian ia yang membayar 

bagiannya kepada orang yang membayar tadi”, “karena yang 

mengajak adalah pembimbing, ia mengira dosen yang lebih seniorlah 

yang membayarnya”. Dari pilihan jawaban tersebut, dapat dipilih 

jawaban yang paling tepat, tetapi bukan cara untuk menyelesaikan 

terjadinya kesalahpahaman yang sesungguhnya. Yang perlu 

diperhatikan adalah proses interprestasi terhadap kejadian tersebut. 

Pilihan jawaban yang tepat tidak selalu mutlak benar, karena pada 

kenyataannya banyak pula hal yang berbeda dengan pernyataan 

tersebut. 

 

8. Simpulan 

 Dari penjelasan di atas, penulis dapat mengambil simpulan 

sebagai berikut : 

1. Kegiatan pembelajaran bahasa Jepang dewasa ini, disamping 

menitikberatkan pada 4 keterampilan berbahasa, perlu juga 

menekankan pada kemampuan pemahaman budaya penutur aslinya, 

termasuk sistem komunikasinya. Sehingga dalam kegiatan 

berbahasa, nihongojin benar-benar menerapkan prinsi-prinsip 

tindak tutur bahasa Jepang yang tepat. 

2. Nihongojin yang baik adalah nihongojin yang mampu memahami 

prinsip-prinsip komunikasi yang tepat. Komunikasi interkultural 

adalah salah satu dari model komunikasi yang penting untuk 

dipahami, karena komunikasi interkultural tidak hanya terkait 

dengan orang-orang dari negara yang berbeda tetapi terkait dengan 

bagaimana seseorang mengemas informasi atau masseges yang 

akan diterima dan yang akan disampaikan. 

3. Kesulitan berbahasa Jepang disamping disebabkan oleh faktor 

kebahasaan yang ada di dalamnya, juga disebabkan oleh sistem 

komunikasi yang dimiliki oleh penutur bahasa tersebut. 

4. Perbedaan sistem komunikasi yang terdapat dalam suatu bahasa 

akan banyak menimbulkan kesalahpahaman tatkala para nihngojin 

kurang mampu mengelola informasi yang mereka terima. Konsep 

DIE dapat digunakan untuk mengelola informasi tersebut. 

5. Komunikasi interkultural terjadi dalam berbagai wacana lisan. 

Dalam memahami komunikasi interkultural, wacana lisan menjadi 

penting untuk diamati. 

Sesuatu hal yang lebih penting lagi, untuk memahami 

komunikasi interkultural adalah training dalam hal tersebut. Training 

seperti ini belum banyak dlakukan dalam proses pembelajaran bahasa 
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Jepang, bahkan mungkin belum disentuh sama sekali. Oleh karena itu, 

gagasan ini mudah-mudahan dapat dijadikan bahan pemikiran untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan bahasa Jepang di Indonesia. 
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UJICOBA ‘PROJECT WORK’ YANG DIARAHKAN PADA 

GABUNGAN 4 KETRAMPILAN BERBAHASA 

(Hasil Praktek Mengajar di Jurusan Bahasa dan Sastra 

Jepang Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara) 
 

Yuddi Adrian Muliadi 

(Universitas Sumatra Utara) 

 
1. Apa Project Work ? 

Yang dimaksud project work adalah kegiatan belajar sambil 

mengunakan bahasa asing dengan aktif melalui proses dengan 

membentuk suatu project atau kelompok belajar di dalan kelas sambil 

mempelajari suatu bahasa asing. Dalam project yang dibentuk, 

didukung oleh minat secara intelektual dan memiliki perhatian yang 

nyata bagi pembelajar. Kemudian di dalam melaksanakan project 

tersebut, diharapkan suatu project yang dilaksankan dengan adanya 

interaksi diantara pengguna bahasa ibu dengan bahasa sasarannya. 

(Tanaka Saito, 1993:140). 

Project work ini apabila dilihat dari frekuensi interaksi 

pengguna bahasa ibu bahasa Jepang, dibagi menjadi 3 tipe, di 

antaranya adalah : 

 

A.  Project dalam bentuk mempresentasikan suatu hasil. 

      Yaitu pada bagian yang dipusatkan pada project nya dilaksanakan 

hanya oleh pembelajar saja, kemudian diperankan dengan 

memperlihatkan kepada orang Jepang. Misalnya : 

       - Mencoba membuat masakan Jepang yang dipraktekkan di dalam 

kelas, kemudian masakan yang telah selesai dimakan bersama 

orang Jepang. 

B.  Project dalam bentuk suatu penelitian. 

      Yaitu menyelesaikan hasil dari wawancara kepada orang Jepang 

tentang suatu topik melalui angket. 

C.  Project dalam bentuk pekerjaan yang dilakukan bersama. 

      Yaitu suatu project yang sejak awalnya dibentuk kelompok yang 

dilaksankan secara bersama dengan melibatkan orang Jepang 

       →  Di Indonesia pada umum menggunakan tipe A dan B. 
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2.  Mengapa Project Work? 

    (Dari Sudut Pandang Gabungan Ketrampilan Berbahasa) 

Alasan Pertama :   Dalam proses rangakaian  pelaksanaan project 

work, perlu  menggunakan 4 ketrampilan  

berbahasa, yaitu : ‘membaca’, ‘mendengar’, 

‘berbicara’, dan ‘menulis’ 
 

Membaca     :  Untuk menyempurnakan tujuan project, perlu 

membaca bahan-bahan  yang ditulis dalam bahasa 

Jepang. 

Mendengar   : Untuk menyempurnakan tujuan project, perlu 

mendengarkan pembicaraan orang Jepang. 

Berbicara        : Untuk menyempurnakan tujuan project, perlu 

bertanya dan  mengadakan interview terhadap 

orang Jepang. 

Menulis          :  Untuk menyempurnakan tujuan project,   perlu 

menulis atau membuat laporan dalam  bahasa 

Jepang. 

Alasan Kedua :  Dalam praktek mempergunakan bahasa Jepang 

melalui keempat ketrampilan berbahasa tidak 

dipakai secara terpisah, namun saling berkaitan 

satu sama lain dan berkelanjutan. Terutama untuk 

'mendengar', dan ‘berbicara’ sangat erat 

hubungannya, karena dapat mengadakan latihan 

bahasa Jepang secara lancar melalui interaksi 

dengan pengguna bahasa ibu bahasa Jepang. 

 

3.  Ujicoba Project Work di Universitas Sumatera Utara 

Sasaran :  Mahasiswa Semester VIII  (Mata Kuliah : Kemahiran 

Bahasa Jepang) 

Tujuan   :  Untuk meningkatkan ketrampilan dan kemampuan 

berbahasa Jepang melalui project work 

Bentuk Pengajaran :  

Team Teaching pengajar orang Indonesia dan pengajar orang  Jepang. 

Dalam prakteknya, pengajar orang Indonesia memberikan pelajaran 

pada hari Kamis, yaitu bertanggung jawab untuk menyampaikan 

maksud dan tujuan dilaksanakan project work. Sedangkan pengajar 

orang Jepang memberikan pelajaran pada hari Jumat, yaitu 

bertanggung jawab untuk menyampaikan bagaimana praktek 

pelaksanaan project work. Kedua pelajaran ini dilaksanakan secara 
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bersamaan yang memiliki bobot 4 SKS. (Tidak berdiri sendiri dengan 

dipisahkan masing-masing 2 SKS) 

Metode :    

Project work dalam bentuk : ‘Mempresentasikan Suatu Hasil’  (Tipe 

A) dan ‘Suatu  Penelitian’  (Tipe B).  

Caranya adalah dengan membuat kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 

orang,  kemudian masing-masing kelompok memilih secara bebas 

tema yang berhubungan dengan kejepangan. Selanjutnya mencari 

bahan-bahan yang ada kaitannya dengan tema tersebut (mengadakan 

interview terhadap orang Jepang). Hasil dari pekerjaan ini 

dipresentasikan dalam bentuk happyoukai yang dilaksanakan pada 

waktu Ujian Tengah Semester (UTS).             

Setelah itu, melalui kerja sama kelompok masing-masing meneliti 

lebih mendalam lagi tentang tema yang telah dipilih. Selanjutnya 

masing-masing membuat laporan dalam bahasa Jepang secara mandiri. 

Terakhir, melalui Ujian Akhir Semester (UAS)  diadakan ujian 

interview dalam bahasa Jepang, materinya berdasarkan laporan tertulis 

dari masing-masing siswa.  
 

Sebagai contoh tema, yaitu tentang : 

・ Anime Jepang 

・ Bunuh Diri 

・ Bon Odori 

・ Cara Membuat Onigiri (Nasi Kepal Khas Jepang) 

・ Gesture Jepang 

・ Chanoyu 
 

4.  Point Pelaksanaan Project Work 

 (Pengalaman Praktek Mengajar di Universitas Sumatera 

Utara) 

① Dalam pekerjaan penelitian mencari data  dan mengadakan 

interview, pada dasarnya dilaksanakan di luar jam perkuliahan. 

Sementara selama jam perkuliahan, diberikan pengarahan 

seperti hal-hal berikut : 

-  Maksud, tujuan dan praktek pelaksanaan project work. Yaitu 

dengan  membimbing bagaimana cara mencari bahan atau 

data-data yang ada kaitannya dengan tema, persiapan-

persiapan untuk happyou, cara mempresentasikan, 

menyusun laporan akhir dan lain-lain. 
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            - Interview terhadap orang Jepang. Yaitu mengajarkan 

bagaimana cara mengadakan interviev terhadap orang 

Jepang dengan menggunakan ragam bahasa halus dan 

sopan. 

- Memberikan bekal tambahan kepada siswa. Untuk 

menunjang keberhasilan  project work diajarkan juga 

tentang happyou dalam bahasa Jepang yang baik. 

② Mempergunakan kemampuan dan kelebihan anggota 

kelompok (tim work). Yaitu dengan membagi peran yang tepat 

melalui kelebihan dan kemampuan individu siswa dalam 

menyampaikan presentasi secara baik. 

③ Dalam tahapan menulis tugas laporan pada masing-masing 

kelompok, berlaku juga tehnik Peer Response ? Peer Response 

adalah suatu kegiatan saling menukar hasil karangan sesama 

siswa untuk dikoreksi kemudian memberikan kesan atau 

pendapat  

       dengan menggunakan bahasa kedua. (Ikeda, 1999:36). 
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PENGGUNAAN DRAMA DALAM PEMBELAJARAN KAIWA  

(Usulan Pembelajaran untuk Meningkatkan Kemampuan 

Komunikasi Bahasa Jepang) 

  

Yuniarsih 

(Universitas Negeri Jakarta) 

 

Abstraksi 

Permasalahan dalam pembelajaran Kaiwa (mata kuliah percakapan) di Jurusan 

Bahasa Jepang Universitas Teknologi Yogyakarta, antara lain kurangnya latihan 

percakapan pada situasi yang mendekati sebenarnya dan adanya kecenderungan 

mahasiswa terlalu banyak dilatih membuat kalimat yang benar secara gramatikal.. Hal 

ini menjadi menjadi faktor penyebab mahasiswa tidak mampu berkomunikasi dalam 

bahasa Jepang secara natural.  

Menurut beberapa hasil penelitian, drama dalam pembelajaran bahasa Jepang 

menjadi sarana bagi siswa untuk mengungkapkan perasaaan secara natural dengan 

penuh gaya dan ekspresi. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut di atas,  

penelitian ini mencoba menggunakan drama dalam pembelajaran Kaiwa dengan 

tahapan proses pembelajaran 1) input: penjelasan dan latihan mengenai struktur 

wacana pada waktu menelpon, ungkapan tolong menyampaikan pesan melalui 

telepon, penggunaan ungkapan sesuai lawan bicara, ciri khas bahasa lisan; 2) 

pembuatan skenario drama; 3) aktifitas untuk relaksasi; 4) latihan drama (ekspresi dan 

pengucapan); 5) gladi resik; 6) pementasan; dan 7) feed back.     

Berdasarkan hasil angket dan wawancara pada mahasiswa, juga penilaian dari 

beberapa pengajar yang mengamati langsung proses pembelajaran, mereka menilai 

sangat positif dan berpendapat bahwa pembelajaran Kaiwa melalui drama efektif 

untuk meningkatkan kemampuan komunikasi bahasa Jepang yang natural, dan juga 

dapat meningkatkan interaksi dan kerja sama antarmahasiswa. 

Bagi pembelajar bahasa Jepang yang sedikit mendapat kesempatan berbicara secara 

langsung dengan orang Jepang, pembelajaran Kaiwa dengan menggunakan drama 

dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan komunikasi 

bahasa Jepang yang natural, layaknya penutur asli. 

Kata kunci: kemampuan komunikasi, drama, pengajaran Kaiwa, struktur wacana, 

Ciri  khas bahasa lisan                      

 

1. Latar Belakang 

 Buku yang dijadikan pegangan utama dalam pembelajaran 

bahasa Jepang tingkat dasar di Jurusan Bahasa Jepang Universitas 

Teknologi Yogyakarta (UTY) adalah Minna no nihongo. Mata kuliah 

Bunpō bertujuan untuk memperkenalkan kosa kata, ungkapan, pola-
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pola kalimat yang terdapat dalam tiap pelajaran (dōnyū), mata kuliah 

Enshū sebagai latihan kosa kata, ungkapan, pola-pola kalimat yang 

sudah diajarkan pada mata kuliah Bunpō (kihon renshū), sedangkan 

mata kuliah Kaiwa adalah latihan percakapan dalam situasi yang 

mendekati sebenarnya (ōyō renshū).  

Permasalahan dalam pembelajaran Kaiwa di UTY, pada 

umumnya pengajar melatih mahasiswa dengan membuat kalimat, 

menghapal dan memahami percakapan pendek bagian renshū C, lalu 

secara kelompok mempresentasikan di depan kelas. Hal ini kurang 

melatih percakapan pada situasi yang mendekati sebenarnya. Selain 

itu, pembelajaran Kaiwa selalu berorientasi pada pembelajaran Bunpō. 

Sehingga apabila target pembelajaran mata kuliah Bunpō dan Enshū 

belum tercapai dengan baik, maka menggunakan waktu pembelajaran 

Kaiwa. Dengan demikian, waktu untuk ōyō renshū menjadi terbatas, 

dan semakin kuat kecenderungan mahasiswa pada pembelajaran 

Kaiwa diajarkan membuat kalimat yang benar secara gramatikal. 

Sehingga, mahasiswa tidak dapat mengemukakan apa yang ingin 

dikatakan secara aktif, dan tidak dapat mengungkapkan perasaan 

secara ekspresif.      

 

2. Teori Kemampuan Komunikasi dan Drama dalam 

Pembelajaran Bahasa Jepang  

 Menurut Canale 1(1983), kemampuan komunikasi mencakup 4 

aspek yaitu grammatical competence, sociolinguistic competence, 

discourse competence, strategic  competence. Grammatical 

competence adalah kemampuan menggunakan bahasa dengan benar 

secara gramatikal. Sociolinguistic competence adalah kemampuan 

menggunakan bahasa pada situasi yang tepat.  Discourse competence 

adalah kemampuan menggunakan alur kalimat yang saling 

berhubungan sehingga merupakan kesatuan yang utuh dalam suatu 

wacana. Strategic competence adalah kemampuan menggunakan 

strategi pada saat mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. 

 Pembelajaran bahasa dengan menggunakan drama, menurut 

Richard A. Via memiliki kelebihan diantaranya 1) pembelajar dapat 

memahami cara penggunaan bahasa melalui pengalaman 

berkomunikasi; 2) memberikan kepuasan tersendiri dengan 

 
1 Canale, M. (1983) Communicative competence to communicative language pedagogy, in 

Richards, J. & Schmidt, R. (eds.) Language and Communication, London: Longman, 2-25. 
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berhasilnya pembuatan drama; 3) meningkatkan motivasi belajar   

(dalam Ito, 2000:168).  

Menurut Ito 2  (2000:168), drama merupakan miniatur komunikasi 

sebenarnya karena didalamnya termasuk banyak faktor yang 

berhubungan dengan komunikasi seperti percakapan sesuai dengan 

situasi, pengungkapan ekspresi, gerak  dan gaya, kerjasama dengan 

orang lain, peran sebagai pendengar dan lain sebagainya. Selanjutnya 

Nuibe 3  (1990:2) mengatakan bahwa pembelajaran bahasa Jepang 

dengan drama selain meningkatkan kemampuan bahasa Jepang, juga 

dapat membangkitkan semangat belajar.  

 

3. Tujuan Penelitian 

 Penulis selama 3 tahun mengampu mata kuliah Kaiwa di 

jurusan bahasa Jepang UTY, untuk meningkatkan kemampuan 

percakapan mahasiswa antara lain melatih dengan menggunakan cara 

game, information gap. Akan tetapi hasilnya mahasiswa belum 

mampu berkomunikasi secara natural. Setelah mengamati 

pembelajaran Kaiwa dengan menggunakan drama pada tahun 2004, 

mahasiswa mampu membuat skenario dengan kreatif. Terlihat 

interaksi yang bervariasi dalam skenario, hal ini tidak ditemukan 

dalam model percakapan ayang terdapat dalam buku pegangan. 

Penulis merasa kemampuan percakapan mahasiswa meningkat baik 

secara kuantitas maupun kualitas. 

 Berdasarkan permasalahan yang muncul pada pembelajaran 

sebelumnya, dan hasil beberapa penelitian tentang drama, serta teori 

tentang kemampuan komunikasi, maka dalam penelitian ini penulis 

merancang pembelajaran Kaiwa dengan menggunakan drama yang 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi. Kemudian, 

menganalisa data untuk mencari kelebihan dan kekurangan dari 

pembelajaran tersebut, dan mengusulkan cara mengatasi kekurangan 

tersebut agar pembelajaran Kaiwa dengan menggunakan drama 

berjalan lebih baik. 

 

 

 

 
2 Ito, Kaichi（2000）ⅣKogo no kyoju 22. Dorama Mesoddo. Eigokyojuho no Subete, 

Daishukanshoten, 165－172. 
 

3Nuibe, Yoshinori (1990) Engekitekishuho o Mochiita Nihongo Kyoiku:  Gakusaitekiapurochi. 

Hiroshima Daigaku Nihongo Kyoiku Gakka Gaiyo, 1－8． 
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4. Penggunaan Drama dalam Pembelajaran Kaiwa    

4.1 Penelitian Tahun 20044 

4.1.1 Garis Besar Penelitian  

 

(1) Sampel dan waktu  

 Penelitian dilakukan selama 2 minggu, dan mahasiswa jurusan 

Bahasa Jepang yang mengambil mata kuliah Kaiwa pada semester 4 

tahun 2004 berjumlah 36 orang (jumlah total kelas A dan B) sebagai 

sampel dalam penelitian ini. 

 

(2) Target Pembelajaran 

 Mahasiswa diharapkan dapat menggunakan kosa kata, pola 

kalimat, aturan tata bahasa yang dipelajari di mata kuliah Bunpō dan 

Enshū  (Minna no nihongo pelajaran 31 sampai dengan 35) dalam 

situasi yang sebenarnya.  

(3)  Alur Pembelajaran  

 Pada pertemuan ke 5 pembelajaran Kaiwa dijelaskan tentang 

pembuatan drama, dan pembuatan drama sebagai pekerjaan rumah. 

Persyaratan pembuatan skenario adalah sebagai berikut: 

① Satu kelas membuat sebuah drama. 

② Tema bebas, tapi harus memasukkan kosa kata, ungkapan, 

dan pola kalimat yang dipelajari dalam buku Minna no 

nihongo pelajaran 31 sampai dengan 35. 

③ Semua harus terlibat dalam drama 

④ Membuat drama pendek 

Pada kenyataannya mahasiswa yang membuat skenario hanya 

3 orang  saja. Dua hari kemudian, skenario dicek, dan langsung 

dikembalikan. Setelah itu skenario yang telah direvisi, dibagikan 

kepada seluruh mahasiswa. Mahasiwa latihan drama secara mandiri di 

luar jam pembelajaran.  

 Pada pembelajaran minggu ke 6, diberitahukan kepada 

mahasiswa akan mengadakan gladi resik, sedapat mungkin tanpa 

melihat skenario. Selanjutnya, pada pertemuan ke 7, mahasiswa 

 
4 Lihat Yuniarsih, 2004. Drama dalam pengajaran Kaiwa: Sebuah penelitian awal. Literate、A 

Journal on Literature, Language & Culture Studies. Faculty of Letters and Culture, Yogyakarta 
University of Technology, Vol.II No.2, 89-97.   
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melakukan pementasan tanpa melihat skenario, dan dilakukan 

pengambilan gambar pada saat pementasan ini.  

 

4.1.2 Analisa Data 

 Analisa data berdasarkan pada hasil skenario yang dibuat oleh 

mahasiswa, angket, dan video pementasan.  

(1) Analisa Skenario 

 Kelompok B tidak menyerahkan naskah, hanya hasil dari 

kelompok A yang dianalisa. Isi skenario menceritakan tentang kontes 

vokal grup. Dalam skenario banyak interaksi di berbagai situasi, dan 

banyak sekali pembicaraan antarteman. Akan tetapi, pembagian dialog 

tidak merata. Kemudian, karena kebanyakan pembicaraan antarteman, 

maka keigo (bahasa halus) tidak begitu terlihat.  

(2) Analisa Video Pementasan 

 Kelas A lamanya pementasan kurang lebih 20 menit, 

sedangkan kelas B sekitar 8 menit. Sebagian besar mahasiswa tidak 

memahami isi keseluruhan skenario, hanya sekedar menghapal dialog 

bagian dirinya saja. Bahkan ada mahasiswa yang tidak memahami isi 

dialognya. Sehingga terlihat tidak dapat berbicara lancar dan 

mengungkapkan perasaan secara ekspresif. Terkecuali mahasiswa 

yang terlibat langsung dalam pembuatan skenario dan mahasiswa 

yang mengikuti kegiatan teater. Hal ini mungkin juga dikarenakan 

kurangnya latihan dan bimbingan dalam mengekspresikan perasaan. 

(3) Analisa Hasil Angket 

 Angket dalam bentuk pilihan (sentakushiki) dan isian 

(jiyūkijutsushiki), dan hanya 25 orang mahasiswa yang menyerahkan 

angket.    

 Berdasarkan angket, 96% mahasiswa mengatakan bahwa 

pembelajaran Kaiwa  efektif dengan menggunakan drama. Menurut 

mahasiswa, hal itu dikarenakan dengan drama memiliki kelebihan 

antara lain seperti berikut:  

① Siswa bisa lebih aktif berbicara dalam suasana santai dan 

lebih hidup 

② Belajar Kaiwa lebih menarik dan tidak membosankan. 

③ Melatih kreativitas dan menumbuhkan percaya diri. 

④ Lebih memahami pola-pola kalimat yang sudah diajarkan. 

⑤ Lebih sering latihan bicara. 

Namun demikian, mahasiswa mengatakan kekurangan 

pembelajaran Kaiwa dengan menggunakan drama antara lain seperti 

berikut; 
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① Memerlukan banyak waktu untuk latihan di luar jam 

pelajaran. 

② Mengalami kesulitan kerjasama antarmahasiswa karena 

dalam jumlah yang banyak.   

 

4.1.3 Permasalahan  Pembelajaran pada Penelitian 2004 

Berdasarkan angket dan pengamatan, permasalahan 

penggunaan drama dalam pembelajaran Kaiwa yang dilaksanakan 

pada tahun 2004 adalah sebagai berikut:  

1) Memakan waktu latihan di luar jam pelajaran, 2) Sulitnya kerja 

sama antarmahasiswa, 3) Banyaknya dialog dalam tiap peran tidak 

merata, 4) Kurangnya bimbingan dalam mengekspresikan perasaan, 5) 

Tidak begitu terlihat perbedaan ungkapan sesuai lawan bicara dalam 

skenario, 6) Tujuan pembelajaran yang semestinya adalah 

meningkatkan kemampuan komunikasi dengan drama, melainkan  

menjadi pembuatan drama itu sendiri.   

 

4.2 Penelitian Tahun 2005   

4.2.1 Garis Besar Penelitian 2005 

Teori kemampuan komunikasi dan beberapa penelitian 

mengenai drama dalam pembelajaran bahasa Jepang, serta 

permasalahan pembelajaran Kaiwa pada penelitian tahun 2004 seperti 

tersebut dalam poin 4.1.1 dan menjadi dasar untuk perencanaan 

penelitian 2005.  

(1) Waktu dan sampel 

 Penelitian ini dilaksanakan selama 4 minggu, dan mahasiswa 

jurusan bahasa Jepang UTY yang mengambil mata kuliah Kaiwa 

semester 4 sebanyak 15 orang dijadikan sebagai sampel.  

(2) Target Pembelajaran 

Pembelajaran dengan drama kali ini memasukkan materi 

pembelajaran yang diperlukan dalam komunikasi sebagai input, 

melatih pengungkapan perasaan secara ekspresif, dan meningkatkan 

interaksi antarmahasiswa. Seperti terlihat pada target pembelajaran . 

Penentuan target pembelajaran Kaiwa dengan menggunakan 

drama ini berdasarkan materi yang sudah dipelajari pada semester 4 

yaitu  materi pelajaran 30 sampai dengan 34 Minna no nihongo II. 

Materi pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan tata bahasa 

(grammatical competence) yaitu ungkapan meminta tolong untuk 

memyampaikan pesan melalui telepon, materi pembelajaran untuk 

meningkatkan kemampuan wacana (Discourse competence) yaitu 
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struktur wacana dalam pembicaraan di telepon, materi pembelajaran 

untuk meningkatkan kemampuan sosiolinguistik (Sociolinguistic 

competence) yaitu perbedaan ungkapan sesuai lawan bicara.  

Mengungkapkan perasaan secara ekspresif adalah suatu hal 

yang penting dalam berkomunikasi secara natural, Menurut Ito 

(2000:168) dan Nuibe (1990:2) drama adalah sarana untuk 

mewujudkan semua itu. Oleh karena itu, dalam pembelajaran Kaiwa 

dengan menggunakan drama ini memasukkan bimbingan gaya, 

ekspresi wajah, dan intonasi yang mengungkapkan perasaaan. Selain 

itu, kerjasama yang baik antarpersonal dapat memperlancar 

komunikasi. Berdasarkan pemikiran tersebut,  target pembelajaran 

sebagai berikut. 

 

1. Mahasiswa dapat memahami [struktur wacana 

dalam pembicaraan di telepon]  [ungkapan minta 

tolong menyampaikan pesan melalui telepon] 

[perbedaan ungkapan sesuai lawan bicara] [ciri khas 

bahasa lisan], dan dapat menggunakannya pada 

situasi yang tepat.   

2. Mahasiswa dapat mengungkapkan perasaan secara 

ekspresif. 

3. Mahasiswa dapat berinteraksi dan bekerjasama 

dengan baik.  

 
(3) Alur Pembelajaran 

Pada penelitian ini rencana alur pembelajaran Kaiwa dengan 

menggunakan drama  seperti berikut. 

Tatap 

Muka 

Materi 

pembelajaran 

                       Kegiatan 

1 1. Penjelasan dan 

Latihan   Materi 

(input) (70 menit)                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan dan latihan mengenai 

(struktur wacana dalam 

pembicaraan di telepon) (ungkapan 

minta tolong untuk menyampaikan 

pesan) (perbedaan ungkapan sesuai 

lawan bicara) (ciri khas bahasa 

lisan).  

2 hari kemudian scenario diperiksa 

oleh pengajar. Setelah direvisi oleh 

mahasiswa, kembali diperiksa oleh 

pengajar, kemudian hasil revisi 
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2. Pembuatan 

Skenario Drama 

(30 menit)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dibagikan kepada anggota 

kelompoknya.     

 

Mahasiswa dibagi 3 kelompok, 

diskusi untuk membuat skenario.  

Memberi penjelasan persyaratan 

skenario sebagai berikut: 

•  Memasukkan struktur wacana 

dalam pembicaraan di telepon. 

• Memasukkan fungsi ungkapan 

minta tolong menyampaikan pesan. 

• Memasukkan ciri khas bahasa 

lisan.  

•Memasukkan perbedaan ungkapan 

sesuai lawan bicara. 

• Sedapat mungkin menggunakan 

kosa kata, ungkapan, tata bahasa 

yang terdapat dalam buku minna no  

nihongo pelajaran 30 sampai 

dengan 34.  

•Waktu pementasan kurang lebih10   

    menit (skenario ukuran A4, 3 

hlm) 

• Semua mahasiswa terlibat. 

• Pembagian dialog merata 

2 hari berikutnya skenario diperiksa 

di luar jam perkuliahan. Hasil revisi 

dibagikan pada anggota 

kelompoknya . Kemudian latihan 

secara mandiri.   
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2 1. Aktifitas untuk 

relaksasi  25 menit)      

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Latihan Drama 

(75 menit） 

Setelah melihat video latihan drama, 

untuk menghilangkan rasa malu dan 

menumbuhkan percaya diri, 

sebelum latihan drama, mahasiswa 

latihan  meniru gerakan teman 

(kagami ni naru). Setelah itu, 

menebak gerakan teman (dôsa o 

kansatsusuru), diutarakan dalam 

kalimat bahasa Jepang.   

 

Membimbing intonasi atau ekspresi. 

Latihan memahami dialog supaya 

dapat mengekspresikan perasaan.  

 

3 1. Gladi Resik   

(50 menit） 

 

2. Pementasan   

(50 menit） 

Latihan agar pementasan berjalan 

dengan lancar 

 

Pementasan tanpa melihat skenario  

4 1．Feed Back      

(90 menit)   

 

 

 

2.  Angket             

(10 menit) 

 

Sambil melihat video pementasan 

drama, melakukan feedback sejauh 

mana target pembelajaran sudah 

tercapai. 

 

Mengungkapkan kesan dan 

pemikiran mengenai pembelajaran 

kaiwa dengan menggunakan drama  

   

※  Penjelasan dan latihan materi pada pertemuan pertama, secara detail dapat dilihat 

dalam handout yang digunakan (handout terlampir). 

 

4.2.2  Analisa Data 

 Analisa data berdasarkan hasil skenario, catatan para pengajar5, 

rekaman video, angket, dan wawancara. Angket diisi oleh mahasiswa 

saja, sedangkan wawancara dilakukan kepada mahasiswa dan pengajar 

yang mengamati proses pembelajaran.  

 
5 Para pengajar yang mengikuti proses pembelajaran ini adalah dosen pengampu mata 

kuliah Bunpô, dosen pengampu mata kuliah Enshû, dan  dosen pengampu mata kuliah kaiwa 
UTY, Native speaker dan dosen pengampu mata kuliah Kaiwa di PPKP UNY dan UGM. 
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(1) Analisa Skenario 

 Skenario digunakan untuk melihat apakah input yang telah 

diberikan dapat digunakan dalam situasi komunikasi yang mendekati 

sebenarnya, dan apakah skenario yang dibuat sudah sesuai dengan 

persyaratan.  

Skenario yang dibuat mahasiswa Grup A bertemakan Siti 

Nurbaya, Grup B bertemakan Cinderella, dan Grup C bertemakan 

Pengadilan Sang Raja.  

Mahasiswa pada umumnya memahami materi pembelajaran 

[struktur wacana][ungkapan meminta tolong menyampaikan pesan 

melalui telepon][ciri khas bahasa lisan][perbedaan ungkapan sesuai 

lawan bicara]. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam cara 

mengimplementasikannya ke dalam skenario.   

Pembagian dialog secara merata, memasukkan perbedaan 

ungkapan sesuai lawan bicara dijadikan salah satu persyaratan dalam 

pembuatan skenario, oleh karena itu permasalahan dalam 

pembelajaran terdahulu yaitu dialog yang tidak merata, dan kurangnya 

penggunaan bentuk sopan (keigo) sudah dapat diatasi.  

(2) Analisa Rekaman Video  

 Setiap proses dalam pembelajaran ini diambil gambarnya. 

Sehingga dapat terlihat aktifitas pengajar dan pembelajar dalam setiap 

proses, baik proses pembelajaran pada saat penjelasan tentang input 

dan kegiatan diskusi dalam pembuatan skenario, maupun proses 

pembelajaran pada saat latihan drama, gladi resik, pementasan, dan 

feed back.  

 Performance mahasiswa seperti ungkapan perasaan sesuai 

intonasi, gerak dan gaya, tidak dapat terlihat jelas dari skenario, tetapi 

dapat dilihat dari rekaman video. Khususnya video pementasan 

digunakan pada saat feedback.    

Dengan latihan yang berulang kali sebelum pementasan, 

mahasiswa dapat memahami dialog dan isi cerita secara keseluruhan, 

sehingga dapat bermain peran dalam drama ini dengan baik.  Hal ini 

dapat juga dilihat dari video pementasan, akan tetapi  sebenarnya 

dalam latihan drama dan gladi resik, mahasiswa tidak begitu dapat 

mengungkapkan perasaan secara ekspresif.  

(3) Analisa Komentar Pengajar (hasil wawancara dan catatan tiap 

pertemuan)  

Dosen pengampu mata kuliah Bunpō mengatakan bahwa 

pembelajaran melalui drama efektif karena kosa kata, ungkapan, pola-

pola kalimat dan aturan tata bahasa yang telah diajarkan pada mata 
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kuliah Bunpō dapat diaplikasikan secara benar dalam situasi yang 

tepat. Selain itu, pada umumnya mahasiswa memahami apa yang 

diungkapkan, hal ini terlihat dari kemampuan dalam  

mengekspresikan perasaan secara alami.   

Menurut pengajar yang mengamati proses pembelajaran ini, 

interaksi dan kerjasama antarmahasiswa dapat terjalin dengan baik, 

tanpa adanya kerja sama yang baik, tidak dapat menjadi sebuah 

pementasan drama yang baik seperti ini. Selanjutnya dikatakan bahwa, 

suatu saat mahasiswa akan terkesan dengan pengalaman belajar 

melalui drama ini, sebagai kenangan pada masa mahasiswa.  

(4) Analisa Angket Mahasiswa 

 Meskipun banyak hambatan pada saat latihan di luar jam 

perkuliahan karena alasan pekerjaan dan kepentingan keluarga dan 

lain sebagainya. Namun hasil secara keseluruhan, jika dilihat dari 

angket, semua mahasiswa mengatakan bahwa drama bermanfaat 

dalam meningkatkan kemampuan komunikasi. Selain itu, kelebihan 

drama menurut mahasiswa adalah drama dapat memotivasi untuk aktif 

berkomunikasi dalam bahasa Jepang. Drama merupakan sarana latihan 

komunikasi bahasa Jepang dengan lancar. Dengan drama selain lebih 

memahami tentang cara penggunaan bahasa, juga belajar guesture, 

mimik dan hal lain yang berhubungan dengan ekspresi. Mahasiswa 

lebih percaya diri berkomunikasi dalam bahasa Jepang. Kemudian 

dikatakan hubungan antarteman dalam satu kelompok semakin akrab.  

 

4.2.3  Permasalahan dan Pemecahan Masalah  

(1) Masalah Waktu 

① Untuk menghemat waktu, pengajar sebelum membimbing 

latihan drama mempersiapkan terlebih dahulu dengan 

memilah-milah skenario bagian yang sedih, bertanya, 

marah, atau ungkapan lainnya yang menyatakan sesuatu 

perasaan. 

② Kurangnya waktu latihan intonasi di kelas, dan sulitnya 

kerja sama antarteman di luar jam perkuliahan, maka 

sebaiknya pengajar atau native merekam hasil skenario di 

tape, lalu bagikan kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa 

dapat latihan secara mandiri di luar jam kuliah. 

(2) Masalah Cara dan Materi Pembelajaran 

① Untuk mengatasi permasalahan input yang tidak dapat 

diimplentasikan ke dalam skenario adalah perlunya 

penjelasan target pembelajaran secara rinci. 
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② Mahasiswa merasa kesulitan dalam memasukkan struktur 

wacana pembicaraan di telepon, oleh karena itu, perlu 

penelaahan struktur wacana dalam situasi yang bagaimana 

untuk dimasukkan dalam materi pembelajaran. 

③ Agar materi pembelajaran dapat dipahami dengan baik, 

sebaiknya setelah penjelasan struktur wacana, ciri khas 

bahasa lisan, tidak langsung menulis skenario, melainkan 

membuat percakapan kecil dengan menggunakan materi 

yang sudah diajarkan, setelah itu latihan dengan role play. 

④ Mahasiswa hanya memahami skenario kelompoknya 

sendiri saja, sebaiknya sebelum skenario diperiksa oleh 

pengajar, terlebih dahulu diperiksa oleh kelompok lain 

(peer response6).   

 

5. Kesimpulan 

Setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan dan 

kekurangan masing-masing, demikian pula dengan drama. 

Pembelajaran bahasa Jepang dengan drama banyak menggunakan 

waktu untuk latihan di luar jam pelajaran, dan membutuhkan banyak 

persiapan. Namun demikian, penelitian ini telah membuktikan 

pembelajaran Kaiwa efektif dengan menggunakan drama dalam 

meningkatkan kemampuan komunikasi mahasiswa.  

Drama bukanlah komunikasi pada situasi yang sebenarnya. 

Akan tetapi, bagi mahasiswa Indonesia yang sedang mempelajari 

bahasa Jepang sedikit mendapat kesempatan berbicara langsung 

dengan orang Jepang, pembelajaran Kaiwa dengan menggunakan 

drama dapat dijadikan sebagai alternatif usaha untuk meningkatkan 

kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Jepang secara natural. Selain 

itu, drama dapat meningkatkan interaksi dan kerjasama antarpembelajar. 

Interaksi dan kerja sama yang baik antarpembelajar dapat mendukung 

terhadap kemampuan berkomunikasi.   
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No  Pertanyaan A B C D E 
Tidak  

menjawab 

1 

  Apakah menurut anda penjelasan model kaiwa ([Struktur 
wacana di saat menelpon], [menitip pesan], [Perbedaan 
ungkapan sesuai dengan lawan bicara], [Ciri khas bahasa 
lisan]),dan latihan bermanfaat? 

10 

（67％） 

5 

(33％) 

     

  

2 
Setelah mendapat penjelasan dari dosen , apakah anda 
sekarang mengerti tentang struktur wacana di saat 
menelpon? 

3 

（20％） 

11 

(73.3％) 

1 

(6.7％) 

    
  

3 
Apakah anda sekarang mengerti tentang fungsi ungkapan 
([menitip pesan],[memastikan], [menyatakan alasan]dalam 
wacana?  

1 

(6.7％） 

14 

(93.3％） 

      
  

4 
Apakah anda sekarang mengerti dalam bahasa Jepang 
ada perbedaan ungkapan sesuai dengan lawan bicara? 
 

3 

（20％） 

12 

(80％） 

      
  

5 
Apakah anda sekarang mengerti tentang ciri khas bahasa 
lisan dalam bahasa Jepang? 

1 

(6,7％) 

9 

(59.9％) 

4 

(26.7％) 

    1 

（6.7％） 

6 
Apakah diskusi dalam pembuatan skenario bermanfaat? 10 

(66.7％) 

5 

（33.3％) 

      
  

7 
Pembagian grup ditentukan oleh dosen.  6 

(40％) 

8 

(53.3％) 

1 

(6.7％) 

    
  

8 
Apakah ada dapat bekerja sama dengan teman pada saat 
diskusi? 

1  

(6.7％） 

14  

(93.3％） 

      
  

9 
Apakah menurut anda mudah dalam memasukkan fungsi 
ungkapan ([menitip pesan], [memastikan], [menyatakan 
alasan] pada skenario ? 

2 

(13.3％) 

6 

(40％) 

5 

(33.3％) 

2 

(13.3％) 

  
  

10 
Apakah menurut anda mudah dalam memasukkan 
ungkapan, tata bahasa, kosa kata yang telah dipelajari 
pada pelajaran 30~34 kepada skenario? 

8 

(53.3％) 

3 

(20％) 

4 

(26.7％) 

    
  

11 
Apakah menurut anda mudah memasukkan ciri khas 
bahasa lisan pada skenario? 

1 

(6.7％） 

8 

(53.3％) 

4 

(26.7％) 

2 

(13.3％) 

  
  

12 
Apakah anda dapat bekerja sama dengan teman pada saat 
pembuatan skenario di luar jam kuliah? 
 

2  

(13.3％) 

12 

 (80％） 

1  

(6.7％) 

    
  

13 
Apakah anda dapat rileks setelah latihan [meniru gerakan 
lawan] [menyebutkan gerakan lawan]? 

4  

(26.7％) 

10 

 (66.7％) 

1  

(6.7％) 

    
  

14 
Apakah menurut anda bimbingan pengucapan bermanfaat? 9  

(60％) 

6  

(40％) 

      
  

15 
Apakah menurut anda bimbingan ekspresi bermanfaat? 8  

(53.3％) 

7  

(46.7％) 

      
  

16 
Apakah anda dapat bekerja sama dengan teman pada 
waktu latihan drama? 

4  

(26.7％) 

11  

(73.3％) 

      
  

17 
Apakah anda dapat mengekspresikan ungkapan yang 
tertulis dalam skenario? 

2  

(13.3％) 

13 

 (86.7％) 

      
  

18 
Apakah dapat mengevaluasi dengan baik?   13  

(86.7％) 

2  

(13.3％) 

    
  

19 
Apakah setelah melalui proses belajar dari mulai 
pembuatan skenario sampai evaluasi (feedback) frekuensi 
berbicara dalam bahasa Jepang bertambah? 

  15  

(100％) 

      
  

20 
Apakah pengajaran kaiwa dengan menggunakan metode 
drama secara keseluruhan dapat bermanfaat untuk 
meningkatkan kemampuan berkomunikasi? 

7  

(46.7％) 

8  

(53.3％) 
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AIZUCHI DALAM BAHASA JEPANG  

 
Rina Sukmara 

(Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA Jakarta) 

 

1. Pendahuluan 

 Kita menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang 

lain, mengungkapkan perasaan, menanggapi dan mengeluarkan isi 

pikiran.Oleh karena itu bahasa bisa digambarkan sebagai alat untuk 

menyampaikan segala sesuatuatau apa-apa yang terkandung dalam 

pikiran. 

 Bahasa merupakan salah satu bagian terpentingdari 

kebudayaan. Bahasa terlibat dengan semua aspek kebudayaan, yaitu 

pola pikir dan karakteristik, sehingga penting untuk mengetahui 

bahwa suatu bahasa berada dalam suatu kebudayaan tertentu. Kunci 

dari pemahaman suatu kebudayaan secara mendalam adalah melalui 

bahasanya. Oleh karena itu untuk menjalin komunikasi yang baik 

dalam suatu kelompok masyarakat, tidak hanya cukup berbahasa saja, 

tetapi harus disertai dengan pemahaman cara berpikir kebudayaan 

struktur masyarakatnya, dan sebagainya. Bahasa sebagai symbol 

untuk komunikasi akan benar benar berfungsi apabila gagasan, konsep 

yang diacu atau diungkapkan lewat kesatuan dan hubungan yang 

bervariasi dari sistem symbol itu dimiliki bersama oleh penutur dan 

penanggap tutur (Alwasilah, 1989:81). 

 Kebudayaan dilihat sebagai sistem komunikasi dengan tindak 

laku manusia, dan bahasa adalah sub sistem kebudayaan, maka tindak 

laku berbahasapun harus mengikuti norma-norma kebudayaan 

induknya. Sistem tindak laku berbahasa disebut “tata cara 

berbahas”(Linguistics Etiquette). 

 Pada bahasa manapun di dunia ini, pembicaraan tidak hanya 

dibuat oleh satu orang saja, melainkan dipengaruhi oleh pihak lain. 

Lancarnya arus pembicaraan tidak hanya bergerak satu arah, 

melainkan dua arah. Dalam bahasa Jepang keperluan arus dua arah 

sangat ditekankan dalam komunikasi, sehingga pembicraan tanpa 

menimpali lawan bicara akan dirasa hambar. Menimpali lawan bicara 

dengan ungkapan-ungkapan tersebut dianggap perlu. Ungkapan-

ungkapan yang dipakai biasanya sudah terpola dan tidak bisa 

diterjemahkan secara harfiah. Makna ungkapan ini sebagian besar  

bersandar pada situasi komunikasi tertentu langsung pada proses 

tuturnya. 
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 Percakapan yang dilakukan oleh pihak yang sedang 

berkomunikasi sesuai dengan fungsi bahasa yaitu untuk menjalin 

hubungan, memeliharanya, memperlihatkan perasaan bersahabat dan 

solidaritas sosial. Ungkapan-ungkapan tersebut dalam bahasa Jepang 

disebut Aizuchi.  

 Aizuchi merupakan tindakan berbahasa sebagai tanda 

menunjukkan bahwa pendengar bersungguh-sungguh mendengarkan 

dan mengerti apa yang dikatakan oleh pembicara, dan ingin si 

pembicara meneruskan pembicaraannya. Aizuchi sangat ditekankan 

dalam bahasa Jepang bila berhadapan muka, seseorang akan mengerti 

apakah lawan bicara memperhatikan atau mengikuti apa yang 

diucapkannya atau tidak. 

 Aizuchi merupakan salah satu tatanan berbahasa dalam bahasa 

Jepang, yang mana bagi orang asing yang mempelajari bahasa Jepang 

akan menimbulkan kesalahpahaman. Untuk menghindari hal-hal 

tersebut maka kita perlu mengetahui dan memahami aturan-aturan dari 

Aizuchi tersebut. Kebiasaan orang Jepang dalam Aizuchi ini ada 

hubungan dengan pola pikir dan kebiasaaan masyarakatnya, sehingga 

penulis ingin meninjau ungkapan-ungkapan Aizuchi yang 

dipergunakan seperti hai, haa, dan lain-lain. 

   

2. Aizuchi Dalam Perilaku Berbahasa 

    2.1. Arti Aizuchi 

  Dalam kamus bahasa Jepang tertera arti aizuchi sebagai 

berikut:”Mukashi, katana o tsukuru, kaji ga futaride Chooshi o 

awasete kawaru ga warutsuchi o utsu koto”. (Dahulu kala ketika 

membuat pedang, dua orang pandai besi bergantian, memukulkan 

palunya sesuai irama). 

 Dari pengertian awal Aizuchi tersebut di atas, lahirlah 

pengutaraan yang disebut Aizuchi o utshu yang merupakan 

kebiasaan masyarakat Jepang pada waktu berbicara, pengertian 

Aizuchi o utshu tersebut, sebagai berikut:”Aite no hanashi ya iken o 

kikinagara, sore ni choosi o awasete kotoba o hanasu”. “sambil 

mendengarkan pendapat dan pembicaraan lawan bicara 

mengucapkan kata-kata tersebut”. 

  Dua orang yang sedang dan saling bersahutan memberi respon 

melontarkan ungkapan-ungkapan pendek Aizuchi ini di tengah-

tengah pembicaraan sangat ditekankan, sebagai cara berkomunikasi 

yang benar. Karena Aizuchi adalah sesuatu yang diperlukan untuk 

mempertajam arus komunikasi. 
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    2.2. Fungsi Aizuchi 

  Aizuchi sebagai tanda dari lawan bicara juga berfungsi sebagai 

pelancar arus komunikasi. Di dalam masyarakat Jepang, individu 

dan segala sesuatu di luarnya terpadu secara organis, dan selama kita 

mengikuti jalur yang dianjurkan, bukan hanya komunikasi gagasan, 

melainkan segala sesuatu lainnya akan berlangsung tanpa gangguan. 

  Dalam percakapan Aizuchi merupakan tanda yang 

menunjukkan bahwa pendengar benar-benar mendengarkan dengan 

sungguh-sungguh dan mengerti apa yang dibicarakan oleh lawan 

bicara. Jadi Aizuchi sangatlah penting dalam percakapan bahasa 

Jepang. Dengan Aizuchi ini juga sipendengar dan si pembicara saling 

memperbaiki dan melengkapi agar komunikasi sesungguhnya dapat 

menghindari kesalahpahaman. 

 

    2.3. Ungkapan Aizuchi 

  Ungkapan-ungkapan hai sering digunakan dalam percakapan 

formal. Sedangkan ee digunakan pada suasana tidak formal, un 

hanya digunakan dalam percakapan diantara orang-orang yang 

sudah benar-benar dekat hubungannya. Sedangkan nuruhodo, 

umumnya digunakan oleh laki-laki dan situasi yang diwakilinya 

adalah tidak formal. Kadang-kadang untuk menunjukkan perhatian 

yang lebih besar terhadap apa yang diucapkan seseorang sering pula 

digunakan dua Aizuchi yang sama sekaligus secara berurutan, 

seperti hai-hai, un-un, atau ee-ee dan lain sebagainya. Penggunaan 

yang tepat dari ungkapan-ungkapan Aizuchi ini dalam menanggapi 

perkataan seseorang perlu diperhatikan. 

 

    2.4. Cara Mengungkapkan Aizuchi dalam Bahasa Jepang 

  Penggunaan Aizuchi yang tepat akan berpengaruh dalam suatu 

percakapan. Dalam suatu percakapan kita menginginkan percakapan 

itu berjalan lancar, sehingga pembicaraan dapat dimengerti oleh 

kedua pihak yang melakukan komunikasi tersebut. Keperluan arus 

dua arah sangat ditekankan dalam komunikasi, sehingga 

pembicaraan tanpa menimpali lawan bicara akan dirasa hambar. 

Dengan menimpali ungkapan-ungkapan pendek ditengah-tengah 

pembicaraan dianggap sebagai cara komunikasi yang baik dan 

benar. Pengungkapan yang tidak benar akan membingungkan lawan 

bicara dan mengacaukan arus komunikasi. Demikian pula apabila 

ungkapan yang sama digunakan terus menerus. 
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  Aizuchi harus diungkapkan sedemikian rupa sehingga tidak 

bertentangan dengan arus komunikasi. Aizuchi biasanya diucapkan 

secara halus dan lembut pada saat yang baik. Pada saat itu biasanya 

pembicara akan merendahkan intonasi suaranya pada akhir kata atau 

frase. Berikut ini contoh pemakaian Aizuchi dalam suatu percakapan. 

A    : Kesa desu ne 

B    : Hai 

A   : Shinzuki e ikimashitara 

B   : Ee 

A   : Tenrankai arimashita 

B   : Aa, soo desu ka 

  

  Dalam percakapn tersebut terlihat lawan bicara menimpali 

ucapan si pembicara dengan menggunakan ragam Aizuchi. Pembicara 

juga berbicara terpotong-potong dengan maksud memberikan 

kesempatan kepada lawan bicara untuk mengisi kekosongan tersebut. 

 

    2.5. Kekosongan Aizuchi 

  Aizuchi menjadi tanda bahwa pendengar mendengarkan 

dengan sungguh-sungguh dan mengerti topik yang dibicarakan. 

Apabila dalam pembicaraan pendengar hanya diam membisu tanpa 

memberikan aizuchi sebagai balasan, maka lawan bicara akan 

merasa cemas atau merasa lawan bicara tidak mengerti apa yang 

dibicarakan atau tidak menghendaki pembicaraan dilanjutkan. 

  Pembicaraan seperti itu akan lebuh terasa lagi dalam suatu 

pembicaraan melalui telepon. Pembicaraan melalui telepon tentu saja 

berbeda dengan pembicaraan langsung. Kita harus memperhatikan 

situasi seperti ini dan harus pula berhati-hati menanggapi pembicaraan. 

  Apabila berhadapan langsung kita dapat melihat ekspresi dari 

si pendengar, atau ungkapan-ungkapan lain yang mendukung dalam 

pembicaraan, misalnya menganggukkan kepala walaupun tanpa 

menggunakan aizuchi. Hal seperti ini tidak mungkin dilakukan 

dalam percakapan melalui telepon. Apabila si pembicara tidak 

membalas atau menjawab dengan memberikan aizuchi, maka si 

pembicara akan balik bertanya “Moshi-moshi Kikoemasuka atau 

wakarimasuka”. 
  Dalam suatu percakapan ekspresi wajah seseorang menunjukkan 

ketidakmengertian dan tidak adanya aizuchi yang dilontarkan merupakan 

tanda bagi pembicara bahwa hal yang dibicarakan tidak mengerti. Dalam hal 
ini, tidak adanya aizuchi dalam suatu percakapan antar individu berarti timbul 
kesalahan dalam berkomunikasi. 
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3. Aizuchi dan Etiket Berbahasa 

    3.1. Ragam ujaran “Aizuchi” Dalam Percakapan 

  Ungkapan-ungkapan yang dipergunakan pada waktu 

mengucapkan aizuchi antara lain hai, ee, un, haa, naruhodo, 

soodesune dan lain-lain. 

  Kata-kata hai, ee, un, dan fun memiliki banyak pengertian dan 

penggunaan yang bervariasi. Dalam kamus Jepang-Indonesia 

karangan Goro Taniguchi, kata-kata tersebut tidak saja berarti “ya” 

yang mengatakan persetujuan, tetapi ada pengertian lain dalam 

penggunaannya. 

 

a. Hai 

Dalam percakapan berbahasa Jepang pada saat pembicara 

menghentikan sejenak, pendengar sering mengatakan “hai” untuk 

menunjukkan kesungguhan dalam mendengarkan percakapan. Dalam 

situasi seperti itu “hai” bukan menyatakan persetujuan, tetapi 

mengandung arti “saya mendengarkan anda berbicara dan saya siap 

untuk terus mendengarkan”. 

Penggunaan yang tepat dari ungkapan “hai” ini dalam menanggapi 

perkataan seseorang perlu diperhatikan walaupun kita mengetahui 

bahwa ungkapan “hai” sering dipakai dalam memberikan aizuchi, 

kita harus pula memperhatikan situasi. 

Pengertian hai: 

- Yobarete Kotaetari no kotoba o kiteru koto o arawashitari 

suru: menjawab panggilan atau menjawab hal yang didengar 

lawan bicara. 

- Chui o umagasu koto o arawasu: menyatakan bahwa 

memberi perhatian. 

b. Ee 

Hai dan ee memiliki arti yang sama, hanya penggunaannya yang 

berbeda. Penggunaan hai lebih formal daripada ee. Pengucapan hai 

dan ee dalam aizuchi ini biasanya diucapkan dengan halus dan tidak 

ada tekanan suara, dan ee pada suasana tidak formal. 

Pengertian ee: 

- Aite no iu taishite, kotei shodaku nado no i o arawasu go: 

kata yang menyatakan arti menyetujui atau mengijinkan 

terhadap perkataan lawan bicara. 

- Iu noo tamerattari tsugi no kotoba ga sugu denakattari shite 

iru toki nihassuru go: kata yang mengalir ketika timbul 
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keragu-raguan untuk berbicara atau ketika kata-kata 

selanjutnya tidak keluar.    

c. Un 

Ungkapan un memiliki arti yang sama dengan hai dan ee. Dalam 

penggunaan-penggunaan ungkapan ini kita perlu berhati-hati. Un 

sering pula diucapkan dengan nada pendek sama artinya dengan hai, 

tetapi bila diucapkan dalam nada yang panjang dapat berarti iie. 

Un =  hai            ya 

Uun =  iie             tidak 

Contoh : 

a. Heya ni terebi ga aru?…….. uun nai 

b. Kanji o kaku kato ga dekiru?…….. un dekiru 

 

d.  Fun 

 Dalam penggunaannya ungakapan ini memiliki arti keragu-raguan 

atau ketidakpastian atau dapat pula mengungkapkan ekspresi 

kekaguman dan tanpa keragu-raguan. 

Dalam percakapan diperlukan pengertian tentang penggunaan yang 

tepat untuk ungkapan fun tersebut. Karena penggunaan yang tidak 

tepat akan mengacaukan arus komunikasi dan akan membingungkan 

lawan bicara. 

 

e. Haa 

Ungkapan haa mempunyai perbedaan pengertian tergantung cara 

melafalkannya. Penggunaan ungkapan haa dalam aizuchi adalah 

sebagai tanda bahwa pendengar tidak begitu mengerti apa-apa yang 

diucapkan oleh pembicara. 

Pengucapan haa dalam nada suara yang rendah memiliki arti seolah 

pendengar merasa aneh atau ganjil ketika setelah mendengarkan isi 

pembicaraan yang dikatakan oleh pembicara. Sedangkan penggunaan 

haa dalam nada suara dan tekanan yang tinggi mempunyai kesan 

seolah-olah pendengar memberikan kritikan kepada lawan bicara. 

Pengertian haa: 

- Ukekotae suru koto o arawasu           shiriagari de in 

= mengutarakan satu jawaban       diucapkan dengan intonasi menurun 

- Ododroki kaushin no kimochi o arawasa        Yukkuri shiriagari de in 

= mengutarakan rasa kagum atau terkejut        diungkapkan dengan 

intonasi yang perlahan dan meninggi 

- Kikikaesu koto o arawasu        isoida shiriagari = mengutarakan 

balasan dari yang didengar 
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 Ungkapan haa mempunyai perbedaan pengertian tergantung cara 

melafalkannya. Penggunaan ungkapan haa dalam aizuchi adalah 

sebagai tanda bahwa pendengar tidak begitu mengerti dengan apa 

yang diucapkan oleh pembicara. 

 

f. Soo desu ne 

Ketika akan memberikan suatu pendapat, seseorang biasanya terlebih 

dahulu mengatakan soo desu ne sebagai tanda dimulainya suatu 

pembicaraan. 

Soo desu ne dipergunakan untuk menunjukkan bahwa pembicara telah 

mengerti apa yang dipertanyakan dan siap memberikan jawaban. 

Dalam situasi seperti ini soo desu ne berarti “baiklah….” Atau “baik” 

saya pikir….”. Dalam melontarkan aizuchi sering pula digunakan 

ungkapan seperti itu sebagai aizuchi memiliki arti “ya betul”, atau 

menunjukkan dia sependapat dengan apa yang didengarnya atau apa 

yang dikatakan oleh pembicara. Dalam percakapan yang formal dan 

sopan, orang Jepang menggunakan soo desu ne dan perempuan akan 

mengatakan soo nee. 

Soo desu ne dengan intonasi “ne” yang lebih panjang dapat berarti 

“bukanlah memang begitu”, apabila digunakan dalam situasi seperti 

ini, bukanlah menunjukkan kesamaan pendapat, bahkan menunjukkan 

adanya keragu-raguan dan seolah-olah ingin meyakinkan apa yang 

telah didengarnya dari pembicara, dalam penggunaan seperti itu harus 

diucapkan dengan mengayunkan intonasi suara. 

Dalam pengungkapan yang berarti “ya, betul”  atau ungkapan yang 

menunjukkan kesamaan pendapat, diucapkan dengan tekanan suara 

yang menurun “ne”. 

Ketika digunakan untuk meminta persetujuan atau ungkapan yang 

mempunyai arti”ya, betul” “apakah anda juga berpendapat begitu?”, 

ungkapan ini diucapkan dengan intonasi naik. 

Sebaliknya apabila diucapkan dengan intonasi menurun dan 

memanjangkan bunyi “ne” ada kesan “mencoba” dalam 

pengungkapannya. 

Karena pengucapan yang berbeda dapat pula menyebabkan perbedaan 

arti, maka dibutuhkan suatu pemahaman yng baik, sehingga kita dapat 

berhati=hati dalam mengungkapkannya untuk menghilangkan kesalah 

pahaman.  
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g. Soo desu yo 

Soo desu yo dalam ungkapan aizuchi juga berarti “ya, betul” tetapi  

ada sedikit perbedaan dengan ungkapan soo desu ne, karena itu 

walaupun kita melihat dalam kamus Jepang-Indonesia kedua 

ungkapan itu memiliki arti yang sama, kita harus berhati-hati dalam 

memakainya apabila belum memahami perbedaannya. 

“Ne” digunakan untuk menunjukkan persetujuan dan mengharapkan 

pendengar akan sependapat dengan kit. Misalnya, persalaman yang 

berhubungan dengan cuaca selalu berakhir dengan “ne” sebab itu 

sebagai perwujudan dari kesatuan perasaan  atau pendapat di antara 

dua orang. 

      Sebaliknya “yo” digunakan untuk menugaskan pendapat 

pembicara dan ada kesan penegasan itu disebabkan adanya 

kemungkinan dalam menangkap pendapat pembicara. Ungkapan ini 

sering dipergunakan  pada waktu mengatakan informasi apa yang 

harus dilakukan oleh seseorang. 

      Apabila mengatakan “ne” pembicara seolah-olah ingin bersatu 

pendapatnya dengan pendengar. Sedangkan apabila mengatakan “yo” 

ada kesan pembicara ingin pendengar yang mengatakan pada 

pembicara  dan seolah-olah menarik pendengar untuk sependapat 

dengan pembicara. 

      Kadang-kadang “yo” dan “ne” digunakan bersama-sama, 

seperti berikut: soo desu yo ne. Dalam hal seperti ini, pertam-tama 

pembicara menekankan persetujuannya, kemudian dia 

mengungkapkan keinginannya untuk mendapat  persetujuan dari 

pendengar. 

 

h. Naruhodo 

Ungkapan naruhodo memiliki makna kesungguhan. Ungkapan ini 

berarti “sungguhkah itu” atau “apakah itu benar” dan lain sebagainya 

yang seolah-olah menyatakan bahwa pendengar ingin mendapatkan 

ketegasan atau ingin merasa yakin  akan keterangan yang didengarnya 

dari pembicara. 

Dalam penuturan yang formal, naruhodo termasuk golongan ekspresi 

yang digunakan dalam suatu monolog atau percakapan untuk diri 

sendiri. Ketika pembicara menggunakan ungkapan tersebut di tengah-

tengah percakapan yang formal dan sopan, ungkapan itu lebih 

ditujukan  untuk dirinya sendiri daripada untuk pendengar. Untuk 

melafalkannya dengan suara rendah dan intonasi yang menurun. 

Pengertian dari naruhodo: 
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- Tanin no shuchoo ya setsukiite, tashikani soo dato dooi suru 

(soo de attako nattoki suru) koto o arawasu = menyatakan 

sependapat ketika mendengar penjelasan  atau pendapat dari 

orang lain. 

- (Kandooshi) Toshiteno mochiirareru. Tadashime ue no hito 

ni taishite wa iwanai= dipakai juga sebagai kata seru. Tetapi 

tidak diucapkan kepada orang yang lebih tua. 

 

 

    3.2. Aizuchi sebagai Etiket Berbahasa 

Jepang adalah bangsa yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai 

kesopanan, terutama dalam bertingkah laku dan bertutur kata. Nilai-

nilai kesopanan  kesopanan bangsa Jepang yang sudah terpola dalam 

kehidupan itu jelas tercermin dalam mengungkapkan bahasanya. 

Ketika bertutur kata, etiket berbahasa yang sudah terpola itu 

menjadikan bahasa sebagai sesuatu yang sangat penting dalam arus 

komunikasi. Dalam berbicara tidak hanya menyampaikan amanat atau 

memberikan informasi saja, tapi juga menjadikan komunikasi hidup 

dan terasa hangat. Apabila etiket berbahasa itu selalu diperhatikan 

dapat menunjukkan watak kepribadian si pembicara. Aizuchi dalam 

percakapan bahasa Jepang jelas ada hubungannya dengan kebiasaan 

dan pola pikir yang mereka anut. Karena ada kalanya aizuchi 

diberikan untuk menghidupkan suasana. 

 

SIMPULAN 

 Setelah mempelajari dan menganalisis penggunaan Aizuchi dalam 

percakapan bahasa Jepang disertai beberapa faktor penunjangnya, 

maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

- Bangsa Jepang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai 

kesopanan dan memiliki tata krama yang berlaku dalam 

kehidupannya. 

- Rasa sopan santun dan hormat merupakan hal yang sangat 

peka bagi bangsa Jepang. Hal ini tercermin dalam kebiasaan 

mereka pada waktu bertutur kata dan bertindak laku. Dalam 

menjabarkan rasa sopan santun mereka mewujudkannya 

dalam pengungkapan bahasa, tingkatan tutur kata bahasa 

hormat ini disebut Keigo. 

- Bagi bangsa Jepang, dalam bercakap-cakap merupakan suatu 

keharusan bagi pembicara untuk saling menghidupkan 

suasana. Aizuchi memegang peranan penting dalam 
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menciptakan percakapan yang hidup dan untuk 

memperlancar arus komunikasi. 

- Perasaan orang Jepang yang harus tercermin dalam 

ungkapan-ungkapan yang selalu dilontarkan ketika 

memberikan aizuchi, seperti “hai”, “ee”, “soo desu ne”, 

dan lain-lain. Penggunaan yang tepat ungkapan-ungkapan ini 

sangat berpengaruh dalam pembicaraan. 
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FUKUGOO MEISHI DALAM  

NIHONGO CHUUKYUU II 
 

Ana Natalia 

(Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA Jakarta) 

 

 

A. Pendahuluan 

Sebagaimana kita ketahui bahwa bahasa adalah alat 

komunikasi antar satu bangsa dan negara. Bahasa tidak akan terlepas 

dari masyarakat untuk bersosialisasi serta dapat berinteraksi antar satu 

dengan yang lainnya. Apabila tidak ada masyarakat yang 

menggunakannya, maka bahasa tidak akan berjalan dengan 

semestinya. Bahasa pun tidak dapat dipisahkan dari budaya karena 

budaya merupakan hasil karya manusia sehingga dapat dikatakan 

bahwa antara masyarakat, budaya, dan bahasa sangat erat 

hubungannya. Bahasa mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

kehidupan bersosialisasi. 

Di Indonesia banyak sekali yang berminat untuk mempelajari 

bahasa Jepang, permasalahannya adalah penterjemahan antara dua 

bahasa tidak mudah, karena setiap bahasa memiliki kekhasan dan 

kekhususan masing-masing. Bahasa Indonesia dan bahasa Jepang 

tidak serumpun, kedua bahasa tersebut memiliki perbedaan dalam 

pemakaian bahasa dan cara penulisannya, hal ini dapat dilihat dari 

penyusunan tatabahasa dan strukturnya.  

 

1. 私 は すし を  食べます。 

Watashi wa  sushi  o tabemasu. 

         S              O     P 

2. Saya  makan  sushi. 

   S   P  O 

 Dalam gramatika bahasa Jepang meishi merupakan  kelas kata 

yang dapat berdiri sendiri, ada juga yang dapat digabungkan dengan 

kata lain atau yang disebut dengan fukugoo meishi. Dalam tulisan ini 

penulis akan membahas fukugoo meishi yang merupakan gabungan 

dari dua kata sehingga terbentuk satu kata.  

Dalam bahasa Indonesia meishi disebut kata benda atau 

nomina yang menyatakan suatu benda atau perkara, tidak mengalami 

konjugasi (perubahan), dapat menjadi subjek, objek, predikat, dan 

adverbia dalam suatu kalimat. Menurut Matsuoka meishi merupakan 
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kata yang menyatakan orang, benda, peristiwa tapi tidak mengalami 

perubahan dan dapat dilanjutkan dengan kakujoshi (Sudjianto, 2004 : 

156).  

Sedangkan menurut Hirai Masao meishi adalah kata-kata yang 

menyatakan nama suatu perkara, benda, barang, kejadian atau 

peristiwa, keadaan, dan sebagainya yang tidak mengalami perubahan 

bentuk. Hirai juga mengatakan bahwa meishi adalah taigen, karena 

dalam suatu kalimat meishi dapat menjadi subjek, predikat, kata 

keterangan, dan sebagainya (Sudjianto, 2004 : 157).  

Berbeda dengan Hirai Masao, Murakami Motojiro (Sudjianto, 

2004 : 157) menyimpulkan bahwa meishi adalah jiritsugo, tidak 

mengalami perubahan bentuk, dapat membentuk bunsetsu dengan 

ditambah partikel ga, wa, o, no, ni, dan sebagainya serta dapat 

menjadi subjek karena berbeda dengan yogen maka disebut taigen.  

Berdasarkan artinya, meishi dapat dibagi menjadi 4 macam 

yaitu  futsumeishi, koyuu meishi, daimeishi, dan suushi. Dari beberapa 

pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa meishi tidak dapat 

berkonjugasi, dapat berdiri sendiri, dapat menjadi subjek, objek, 

predikat, dan adverbia, meishi merupakan taigen, serta meishi adalah 

kelas kata yang menyatakan benda atau nama benda, tempat, orang, 

atau hal lain yang dibendakan baik benda konkret maupun benda 

abstrak. Hal inilah yang membedakan meishi dengan kelas kata 

lainnya. 

Fukugoo dalam bahasa Jepang mempunyai arti yang sama 

dengan kata majemuk dalam bahasa Indonesia. Kata majemuk adalah 

gabungan dari dua kata atau lebih yang membentuk satu kesatuan arti 

baru (Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, 1969 :123) 

Dalam tulisan ini penulis akan membahas tentang fukugoo 

meishi yang merupakan salah satu jenis meishi yang digabungkan. 

Fukugoo meishi adalah penggabungan dua unsur pembentuk, yaitu : 

 

1. Kata benda + kata benda  

交通事故 ( koutsuu jiko ‘kecelakaan lalu lintas’)  

2. Kata kerja + kata benda   

割り引き (waribiki ‘diskon’) 

3. Kata sifat + kata benda  

新し 魚 (atarashi sakana ‘ikan baru/segar’) 

4. Kata sifat + kata kerja 

早分かり(hayawakari ‘cepat mengerti’) 
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5. Kata benda bertingkat 

様々 (samazama ‘bermacam-macam’) 

Penulis memilih buku Nihongo Chuukyuu II karena dalam 

buku ini banyak kata majemuk, baik dengan unsur pembentuk kata 

sifat, kata kerja, dan kata benda. Terutama kata benda majemuk yang 

merupakan bahasan dalam tulisan ini, sehingga penulis pun dapat 

mengerti lebih banyak lagi tentang unsur-unsur pembentuk kata benda 

majemuk dan kosa kata baru yang belum dipelajari. 

 

A. Tentang Fukugoo Meishi 

1. Pengertian dan Jenis Fukugoogo 

Fukugoogo adalah kata-kata yang khas yang pada umumnya 

terdiri dari fukugoo meishi dan fukugoo doushi yang tergantung pada 

banyaknya jumlah kata atau banyaknya jenis-jenis pola strukturnya 

(Akimoto, 2002 : 104). 

Menurut Hayashi kata majemuk dapat digolongkan menjadi 4 

jenis, hal ini didasarkan pada pembagian unsur pembentuk kata 

majemuk (Santiar, 1987 : 12-14), yaitu : 

a. Kata benda majemuk (Fukugoo meishi) 

Kata majemuk yang terbentuk dari penggabungan dua buah 

kata dengan unsur pembentuk kata belakangnya adalah kata 

benda dan unsur depan bisa ditempati oleh kata benda, kata 

sifat, dan kata kerja. Seperti : 

1)  Kata benda + kata benda 

手口 (teguchi ‘taktik/cara’) 

金袋 (kanebukuro ‘dompet’) 

2)  Kata sifat + kata benda 

嬉し涙 (ureshinamida ‘air mata bahagia’) 

黒色 (kuroiro ‘warna hitam’) 

3)  Kata kerja + kata benda 

流れ者 (nagaremono ‘gelandangan’) 

取り決め (torikime ‘ketentuan’) 

b. Kata kerja majemuk (Fukugoo doushi) 

Kata kerja yang terbentuk dari penggabungan dau kata 

dengan unsur pembentuk kata belakangnya adalah kata kerja 

dan unsur kata depannya ditempati oleh kata benda, kata 

sifat, dan kata kerja. seperti : 
1)  Kata kerja + kata kerja 

差し出す (sashidasu ‘mengulurkan’) 
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2)  Kata benda + kata kerja 

勉強する (benkyou suru ‘belajar’) 

研究する (kenkyuu suru ‘meneliti’) 

3)  Kata sifat + kata kerja  

厚着 (atsugi ‘baju tebal’) 

 

c. Kata sifat majemuk (Fukugoo keiyoushi) 

Kata majemuk yang terbentuk dari penggabungan dua buah 

kata dengan unsur pembentuk kata belakangnya adalah kata 

sifat dan unsur kata depannya ditempati oleh kata sifat, kata 

benda, dan kata kerja. seperti : 

1)  Kata sifat + kata sifat 

薄暗い (usugurai ‘remang-remang’) 

2)  Kata benda + kata sifat 

耳新しい (mimiatarashii ‘hal baru/asing bagi telinga’) 

塩辛い (shiokarai ‘asin’) 

3)  Kata kerja + kata sifat 

聞く苦るしい (kikugurushii ‘susah mendengar’) 

書き安い (kakiyasui ‘enak nulis’) 

d. Kata keterangan majemuk (Fukugoo fukushi) 

Kata majemuk yang terbentuk dari penggabungan dua buah 

kata dengan unsur belakangnya ditempati oleh kata 

keterangan. Namun ada pula yang terbentuk dari gitaigo 

yang mengalami pengulangan suku katanya, yaitu : 

- 思う存分 (omouzonbun ‘sepuasnya’) 

- ひさし以前 (hisahiizen ‘dahulu kala’) 

- なくなく (nakunaku ‘acuh tak acuh’) 

- ひょろひょろ (hyorohyoro ‘sempoyongan’) 

2. Pengertian dan Pembentukan Fukugoo meishi  

Fukugoo meishi atau kata benda majemuk adalah 

penggabungan dua buah kata menjadi satu kata dan memiliki arti yang 

berbeda dari arti sebenarnya dimana salah satu unsur pembentuk 

katanya bisa ditempati oleh kata benda, kata kerja, kata sifat, dan kata 

keterangan. Adapula yang mengatakan bahwa fukugoo meishi adalah 

kata benda yang terbentuk dari gabungan dua buah unsur kata yang 

membentuk satu kata yang disebut fukugoo meishi (Wisata bahasa (5) 

yahoo.com). 

Ada beberapa unsur pembentuk dalam fukugoo meishi, yaitu 

penggabungan dari kata benda + kata benda, kata benda + kata sifat, 
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kata benda + kata kerja, kata kerja + kata kerja, dan kata sifat + kata 

benda, dimana semua penggabungan dua kata itu membentuk kata 

benda majemuk yang memiliki arti yang berbeda dari kata asalnya. 

Dari kelima struktur pembentukan fukugoo meishi di atas, 

dapat dikatakan bahwa contoh kata benda majemuk itu banyak. Di 

bawah ini akan dijelaskan 5 bentuk fukugoo meishi berdasarkan 

strukturnya yang terdapat dalam buku Yoku Wakaru Goi (Akimoto, 

2002 : 86). 

1. Kata benda + kata benda 

Dari penggabungan kata benda + kata benda terdapat juga 

hubungan antara kata yang satu dengan yang lainnya, 

seperti : 

a. Adanya hubungan antara A dan B 

1) A artinya sebagian dari B 

父親 (chichioya ‘ayah’)  

2) A dan B tidak berhubungan atau berbeda arti 

舌つずみ (shitasuzumi ‘mengecapkan lidah’) 

3) Hubungan antara A dan B, seperti A membuat B 

企業合併 (kigyougappei ‘gabungan perusahaan’) 

4) A merupakan objek dari B 

大学受験 (daigakujuken ‘ujian perguruan tinggi’) 

5) A sebgai alat untuk membuat B 

電 話 連 絡  (denwarenraku ‘hubungan dengan 

telepon’) 

6) A bahan dari B 

竹笛 (takefue ‘suling bambu’) 

7) A penyebab B 

麻薬中毒 (mayakuchudoku ‘kecanduan narkoba’) 

8) A menunjukkan B (tempat) 

山道 (yamamichi ‘jalan gunung’) 

9) A menunjukkan B (waktu) 

夏風 (natsukaze ‘angin musim dingin’) 

10) B berkarakter A 

親心 (oyagokoro ‘kasih sayang orang tua’) 

b. Adanya hubungan sejajar antara A dan B 

1) A dan B mempunyai arti yang hampir sama 

雨風 (amakaze ‘hujan angin’) 

2) A dan B berlawanan 

海山 (umiyama ‘laut gunung’) 
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2. Kata benda + kata kerja 

Pada bentuk ini akan dijelaskan tentang penggabungan 

antara kata benda + kata kerja. Ada 2 jenis pembagian dalam 

penggabungannya, yaitu : 

a. Pembagian menurut hubungan “kaku” 

1) A membuat B 

雨上がり (ameagari ‘berhentinya hujan’) 

2) A dilakukan B 

金もち (kanemochi ‘kaya’) 

3) A menunjukkan tempat perpindahan/titik lewat 

鳥めぐり (torimeguri ‘burung penjelajah’) 

4) B dibuat dengan A 

水遊び (mizuasobi ‘main air’) 

5) B bertujuan A 

お国入り (okunihairi ‘masuk ke suatu negara’) 

6) B di A 

鳥育ち (torisodachi ‘memelihara burung’) 

7) B dari A 

アメリカ帰り (Amerikagaeri ‘pulang ke Amerika’) 

 

b. Pembagian berdasarkan arti 

Berikut ini akan dijelaskan tentang fukugoo meishi yang 

dibagi berdasarkan artinya, yaitu : 

1) Kata yang dibendakan (perbuatan) 

草取り (kusatori ‘membabat rumput’) 

2) Pelaku kata benda 

物売り (monouri ‘pedagang’) 

3) Kata benda yang berupa benda 

ねずみ捕り (nezumitori ‘perangkap tikus’) 

4) Kata benda yang menunjukkan waktu 

昼下がり (hirusagari ‘lewat tengah hari’) 

5) Kata benda yang menunjukkan tempat/lokasi 

海そばに (umisobani ‘samping laut’) 

6) Kata benda yang menunjukkan situasi/kondisi 

つむじ曲がり (tsumujimagari ‘tikungan’) 
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3. Kata kerja + kata kerja 

Kata kerja majemuk yang dibentuk menjadi meishi, yang 

tidak hanya membentuk fukugoo meishi tapi juga doushi itu 

sendiri. 

1) Kata kerja majemuk uamg bisa menjadi kata benda 

dan kata               kerja. 

飲みすぎ (nomisugi ‘mabuk berlebih’) 

2) Kata kerja majemuk yang hnaya menjadi kata benda. 

痛み上がり (itamiagari ‘baru sembuh dari sakit’) 

4. Kata kerja + kata benda 

Apabila pada verba bentuk renyoukei dipasangkan dengan 

meishi, maka akan menjadi fukugoo meishi. Artinya sama 

dengan suru noun, -shita noun, -no tame noun, dan 

sebagainya. Contoh ini sangat banyak. 

1) Kata kerja yang dipakai untuk menjelaskan arti kata 

benda. 

食べ物 (tabemono ‘makanan’) 

2) Kata kerja lampau yang artinya menjadi kata benda. 

残り物 (nokorimono ‘barang yang tersisa’) 

3) B untuk A dengan gabungan kata benda + kata benda 

だしこんぶ (dashikombu ‘kaldu ganggang’) 

5. Kata sifat + kata benda 

Fukugoo meishi yang terbentuk dari gabungan kata sifat 

dengan kata benda, sehingga kata benda yang terbentuk telah 

dimodifikasi oleh kata sifat. Ada 2 macam fukugoo meishi 

jenis ini, yatiu: 

1) Kata benda majemuk yang terbentuk dari kata sifat 

yang dibaca secara bacaan Jepang. 

近道 (chikamichi ‘jalan pintas’) 

2) Kata sifat yang dibaca dengan bacaan Cina. 

難問 (nanmon ‘masalah sulit’) 

Selain itu dalam buku “Modern Japanese Grammar” kata 

benda majemuk dapat dilihat dari asal mula pembentuk kata bneda 

sendiri. Ada beberapa unsur pembentuk kata benda majemuk, yaitu : 

1. Kata benda + kata benda 

紙袋 (kamibbukuro ‘kantong kertas’) 

2. Kata benda majemuk 

山々 (yamayama ‘gunung-gunung’) 
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3. Kata benda + kata kerja 

山登り (yamanobori ‘naik gunung’) 

4. Kata kerja + kata kerja 

読み書き (yomikaki ‘membaca-menulis’) 

5. Kata kerja + kata benda 

果物 (kudamono ‘buah-buahan’) 

6. Kata sifat + kata benda 

冷たい心 (tsumetai gokoro ‘berhati dingin’) 

7. Kata benda + kata sifat 

気短 (kimijika ‘cepat naik darah’) 

8. Kata sifat + kata kerja 

高飛び (takatobi ‘loncat tinggi’) 

9. Kata sifat + kata sifat 

高低 (takahiku ‘tinggi rendah’) 

10. Kata sifat + sufiks sa 

長さ (nagasa ‘panjangnya’) 

11. Kata kerja bantu + kata benda 

またいとこ (mataitoko ‘anak dati saudara sepupu’) 

12. Kata benda + kata kerja + kata benda 

人差し指 (hitosashiyubi ‘telunjuk’) 

 

B. Fukugoo Meishi dalam buku Nihongo Chuukyuu II  

Fukugoo meishi yang terdapat dalam buku Nihongo Chuukyuu 

II terbentuk dari penggabungan dua unsur kata yang memiliki arti asal 

yang sama, tetapi menjadi arti yang berbeda pasa akhirnya. Apabila 

dua unsur tersebut digabungkan maka akan tercipta arti dan bacaan 

yang baru, seperti yang dijelaskan di atas yang menyebutkan bahwa 

struktur pembentukan fukugoo meishi ada lima. Di bawah ini akan 

dijelaskan tentang fukugoo meishi yang di analisis dari buku Nihongo 

Chuukyuu II. 

1. kata benda + kata benda 

• 薬指 (kusuriyubi ‘jari manis’)    

 p. 23 

• 親指 (oyayubi ‘ibu jari’)     

 p. 21 

• 小指 (koyubi ‘kelingking’)    

 p. 23 
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• 中指 (nakayubi ‘jari tengah’)    

 p. 20 

• 絵本 (ehon ‘buku gambar’)    

 p. 112 

• 刃物 (hamono ‘benda tajam’)    

 p. 192 

• 金袋 (kanebukuro ‘dompet’)    

 p. 109 

• 本棚 (hondana ‘rak buku’)    

 p. 199 

• 朝日 (asahi ‘matahari pagi’)    

 p. 130 

• 雨具 (amagu ‘pakaian hujan’)    

 p. 177 

• 空き箱 (akibako ‘kotak kosong’)    

 p. 6 

• ごみ箱 (gomibako ‘tempat sampah’)   

 p. 86 

• 島国 (shimaguni ‘negara kepulauan’)   

 p. 10 

• 紫色 (murasaki iro ‘warna ungu’)   

 p. 198 

• 本国 (hongoku ‘tanah air’) ‘    

 p. 160 

• 内側 (uchigawa ‘bagian dalam’)    

 p. 47 

• 村人 (murabito ‘orang desa’)    

 p. 107 

• 鼻先 (hanasaki ‘pucuk hidung’)    

 p. 25 

• 身分 (mibun ‘kedudukan’)    

 p. 177 

• 心つもり (kokorotsumori ‘persiapan mental’)  

 p. 96 

• 雨水 (amamizu ‘air hujan’)    

 p. 5 

2. kata benda + kata kerja 
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• 山分け (yamawake ‘sama besar’)    

 p. 110 

• 文字通り (mojidoori ‘secara harfiah’)   

 p. 193 

• 身振り (miburi ‘gerak badan’)    

 p. 20 

• 取り締まり (torishimari ‘pengawasan’)   

 p. 161 

• 手振り (teburi ‘gerak tangan’)    

 p. 23 

• 綱引き (tsunahiki ‘tarik tambang’)   

 p. 28 

• 口ばし (kuchibashi ‘paruh’)    

 p. 111 

• 足取り (ashidori ‘langkah’)    

 p. 192 

3. kata kerja + kata kerja 

• 差し引き (sashihiki ‘saldo’)    

 p. 44 

• 取り合い (toriai ‘saling rebut’)    

 p. 184 

• 思い切り (omoikiri ‘putus asa’)    

 p. 95 

• 知り合い (shiriai ‘kenalan’)    

 p. 35 

• 話し合い (hanashiai ‘perundingan’)   

 p. 15 

• 組み立て (kumitate ‘perakitan’)    

 p. 158 

• 仕組み (shikumi ‘mekanisme’)    

 p. 47 

• 思い出 (omoide ‘kenangan’)    

 p. 4 

• 取調べ (torishirabe ‘pengusutan’)    

 p. 160 

• 建て直し (tatenaoshi ‘pembangunan kembali’)  

 p. 114 
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• 覗き見 (nozokimi ‘intip’)     

 p. 108 

4. kata kerja + kata benda 

• 出来事 (dekigoto ‘kejadian’)    

 p. 70 

• 乗り物 (norimono ‘kendaraan’)    

 p. 38 

• 飲み水 (nomimizu ‘air minum’)    

 p. 5 

• 泣き声 (nakigoe ‘suara tangis’)    

 p. 37 

• 取り決め (torikime ‘keputusan’)    

 p. 127 

• 作り酒屋 (tsukurizakaya ‘tempat membuat sake’) 

 p. 154 

• 怒鳴り声 (donarigoe ‘suara ribut’)   

 p. 115 

• 付き物 (tsukimono ‘disertai’)    

 p. 96 

• 向かい風 (mukaikaze ‘angin uyang bertiup dari sebelah 

sana’) p. 94 

• 渡り鳥 (wataridori ‘burung pengembara’)  

 p. 112 

5. kata sifat + kata benda 

• 長旅 (nagatabi ‘tali panjang’)    

 p. 159 

• 若者 (wakamono ‘orang muda’)    

 p. 4 

• 赤色 (akairo ‘warna merah’)    

 p. 198 

• 白妙 (shirotae ‘kain putih’)    

 p. 111 

• 赤字 (akaji ‘kerugian’)     

 p, 36 

• 黒字 (kuroji ‘keuntungan’)    

 p. 45 

Selain dari dua unsur penggabungan di atas, penulis juga 

mendapatkan contoh fukugoo meishi yang terbentuk dari 
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penggabungan tiga unsur pembentuknya. Seperti 人 差 し 指 

(hitosashiyubi ‘telunjuk’) yang terbentuk dari penggabungan kata 

benda + kata kerja + kata benda (p. 20). Sebenarnya sangat jarang 

fukugoo meishi yang terbentuk dari tiga unsur kata, sehingga penulis 

tidak banyak memebahasnya. 

Dalam fukugoo meishi terdapat hubungan yang sangat erat 

antara unsur yang satu dengan yang lainnya, hal ini dapat dilihat dari 

pembagian berdasarkan hubungan yang dijelaskan dalam buku Yoku 

Wakaru Goi yang terdapat pada buku Nihongo Chuukyuu II. 

1. Hubungan antara A dan B 

Yang dimaksud hubungan antara A dan B adalah 

penggabungan dua kata menjadi fukugoo meishi yang memiliki 

arti yang sama, arti antara A dan B berbeda, hubungan antara A 

dan B seperti A membuat B, a merupakan objek dari B, A 

merupakan alat untuk membuat B, A bahan dari B, A penyebab B, 

a menunjukkan B (tempet), A menunjukkan B (waktu), dan B 

berkarakter A. Dalam buku Nihongo Chuukyuu II penulis 

mendapatkan beberapa contoh hubungan anatara A dan B. Seperti 

母親 (hahoya ‘ibu’)  (p. 81). 

2. Hubungan Sejajar 

Yang dimaksud dengan hubungan sejajar adalah fukugoo 
meishi yang tebentuk dari penggabungan dua unsur kata benda 

dengan unsur kata lainnya yang mempunyai hubungan sejajar 

antara A dan B, dimana arti antara A dan B hampir sama (sejenis), 

dan mempunyai arti yang berlawanan antara A dan B, sehingga 

arti yang dihasilkan dari penggabungan kata benda majemuk ini 

mempunyai hubungan sejajar (sejenis). Seperti pada kata  金銀 

(kingin ‘emas perak’) (p. 117). 

3. Pembagian menurut hubungan antar kalimat (kaku) 

Dalam fukugoo meishi terdapat pembagian menurut 

hubungan kaku atau hubungan antara kalimat yang satu dengan 

kalimat lainnya.  Maksudnya adalah unsur pembentuk pertama dan 

unsur pembentuk kedua memiliki hubungan yang sangat erat. 

Karena A membuat B, A dilakukan B, A menunjukkan tempat 

perpindahan/titik lewat, B dibuat dengan A, B bertujuan A, B di A, 

dan B dari A. Seperti pada kata 花見 (hanami ‘melihat bunga’) (p. 

32).  

4. Pembagian berdasarkan arti 

Dalam fukugoo meishi terdapat pembagian bedasarkan arti, 

maksudnya adalah fukugoo meishi yang tebetnuk dari 
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penggabungan kata benda + kata kerja yang dibagi berdasarkan 

arti. Yang termasuk dalam pembagian berdasarkan artinya adalah 

kata yang dibendakan (perbuatan), pelaku kata benda, kata benda 

yang berupa benda, kata benda yang menunjukkan waktu, kata 

benda yang menunjukkan tempat/lokasi, dan kata benda yang 

menunjukkan situasi dan kondisi. Seperti pada kata 二日酔い 

(futsukayoi ‘mabuk hari kedua’) (p. 199). 

 

C. Kesimpulan 

Setelah melakukan pengakajian terhadap tiap-tiap data yang 

berhasil didapat, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal tentang 

pengertian dan pembentukan fukugoo meishi. Unsur-unsur yang ada 

dalam fukugoo meishi tidak hanya terbentuk dari penggabungan kata 

benda + kata benda, tetapi juga terbentuk dari penggabungan kata 

kerja dan kata sifat, bahkan ada yang berpendapat bahwa unsur 

pembentuk fukugoo meishi sangat banyak. Adapula yang mengatakan 

bahwa fukugoo meishi ada yang terbentuk dari tiga unsur. 

Fukugoo meishi yang terbentuk dari penggabungan kata kerja 

+ kata kerja seperti 受け取り (uketori ‘penerimaan’),  引き出し

(hikidashi ‘laci’), penggabungan kata benda + kata benda seperti 紙紐 

(kamihimo ‘tali kertas’),  金 袋  (kanebukuro ‘dompet’), 

penggabungan kata sifat + kata benda seperti 尼物  (amamono 

‘manisan’),  長紙 (nagakami ‘rambut panjang’), dan masih banyak 

lagi unsur lainnya. Dari contoh penggabungan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kata benda majemuk akan memiliki arti akhir 

sebagai kata benda. 

Tetapi pada dasarnya unsur pembentuk yang banyak ditemui 

dalam buku Nihongo Chuukyuu II adalah penggabungan dari kata 

benda, kata kerja, dan kata sifat. Selain itu fukugoo meishi pun 

memiliki hubungan antara unsur yang satu dengan unsur 

pembentuknya, seperti adanya hubungan sejajar antara A dan B, 

seperti 母親 (hahaoya ‘ibu’). Adanya hubungan sejajar, seperti 金銀 

(kingin ‘emas perak’). Adanya pembagian hubungan antar kalimat, 

seperti 花 見  (hanami ‘melihat bunga’). Adanya pembagian 

berdasarkan arti, seperti 二日酔い(futsukayoi ‘mabuk hari kedua’). 

Fukugoo meishi juga tidak hanya terbentuk dari dua unsur kata, 

tetapi terdapat juga fukugoo meishi yang terbentuk dari tiga unsur kata 

seperti pada kata 人差し指  (hitosashiyubi ‘telunjuk’). Walaupun 

sangat jarang ditemukan tentang pembentukan fukugoo meishi yang 
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terbentuk dari tiga unsur tersebut tetap saja kita harus mengetahui 

unsur-unsur apa saja yang dapat membentuk fukugoo meishi. 

Sebenarnya hanya ada lima struktur pembentukan fukugoo meishi, 

tetapi dalam tulisan ini penulis juga memasukkan data yang 

mengatakan bahwa bannyak unsur-unsur yang membentuk fukugoo 

meishi dari kelima unsur yang penulis fokuskan. 
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ANALISIS PEMBENTUKAN  YUZOKUBUN ~ と言う/ 

~ と言われる 

PADA BUKU 日本語中級読解入門 
 

Robihim 

(STBA JIA Bekasi) 

 

PENDAHULUAN 

 

Bahasa merupakan rangkaian beberapa kalimat, baik kalimat 

tunggal maupun majemuk, dapat  disampaikan secara langsung 

ataupun tidak langsung. Sedangkan yang dimaksud kalimat menurut 

Hideo Tamura (1982:43) adalah,”Bun to wa hatsuwa no uchi no aru 

shuu no mono no bun o mitome, sore o kansei taisou no ichi jougen de 

aru.” (Kalimat merupakan salah satu jenis percakapan, yang banyak 

mengungkapkan berbagai hal). Adapun yang dimaksud kalimat 

langsung adalah kalimat yang disampaikan secara langsung oleh 

pembicara kepada lawan bicara tanpa mengalami perubahan susunan 

dan tata bahasanya, sedangkan kalimat tidak langsung adalah kalimat 

yang sampaikan oleh orang kedua kepada orang ketiga dengan 

susunan dan tata bahasa yang berbeda dengan aslinya atau sudah 

mengalami perubahan baik penyingkatan maupun perpanjangan 

kalimat. Dalam bahasa Indonesia kalimat tidak langsung biasanya 

diawali dengan kata “katanya”, “menurut seseorang”, “kata 

seseorang”, dan sebagainya. Sedangkan dalam bahasa Jepang kalimat 

tidak langsung diakhiri dengan kata “~と言う /~と言われる ”. 

Kalimat tidak langsung dalam bahasa Jepang termasuk ke dalam “

Yuzokubun ” , sedangkan “Yuzokubun” adalah salah satu jenis 

“Fukubun” atau kalimat majemuk bahasa Jepang. Yang dimaksud 

dengan “Fukubun” menurut Shinonome Hiroko (1996:13) adalah, 

“Fukubun to wa sakigyou bubun ga gosetsu bubun o shushoku suru 

kankei ni aru mono o iimasu”(Kalimat majemuk adalah kalimat yang 

mengutarakan adanya hubunngan antara klausa sebelumnya dengan 

klausa setelahnya). Selain jenis “Yuzokubun”, jenis kalimat majemuk 

dalam bahasa Jepang terdiri dari jenis “Gobun” dan “Juubun”. Tiap-

tiap jenis ini memiliki jenis lainnya dengan cirri-ciri yang berbeda 

menurut susunan kalimat dan pola kalimatnya. Begitu pula halnya 

dengan jenis “Yuzokubun”, yang terdiri dari beberapa jenis 

pembentukan kalimat. Salah satu jenis “Yuzokubun” berdasarkan 
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pembentukan pola kalimatnya adalah bentuk “ ~ と言う/~と言われ

る“. Bentuk  ini dikatagorikan “Yuzokubun” karena terdiri dari dua 

kalimat tunggal atau lebih dengan bentuk yang  berbeda dengan pola 

pada “Gobun” dan “Juubun”.  

Kalimat tunggal yang membentuk menjadi kalimat majemuk 

“Yuzokubun”, terdiri dari kalimat tunggal yang menjadi kalimat 

ordinat dengan bentuk akhir kalimat “~と言う/~と言われる“dan 

satu atau beberapa kalimat tunggal yang menjadi subordinate, yaitu 

kalimat tunggal yang terdapat dalam lingkup “~は「Kalimat tunggal

」と言う/と言われる”. 

 Dalam buku “Nihongo Chukkyuu Dokkai Nyuumon” yang 

menjadi buku pegangan untuk mata kuliah Dokkai 3 dan 4 di semester 

V dan VI STBA JIA khususnya pada bagian “Dokkai”nya, bentuk 

“Yuzokubun ～と言う /~ と言われる ” ini seringkali muncul, 

sehingga penulis menggunakan  “Nihongo Chukkyuu Dokkai 

Nyuumon”, untuk meneliti lebih tentang “Yuzokubun”. 

 

PEMBAHASAN 

1. Jenis-jenis Kalimat Berdasarkan Pembentukan Kalimat 

a. 短文 (Tanbun) 

 

“Tanbun” atau kalimat tunggal adalah kalimat kalimat 

sederhana yang berupa bentuk kalimat sempurna yang terdiri 

dari subjek “主語“、objek "対語”、predikat“述語”. 

Sedangkan menurut Teramura Hideo (1980:1), “Tanbun to wa 

tan ichi no jutsugo (doushi, keiyoushi, meishi + da) wo 

chuushin ni ikutsuka no hogo ga mutsubitsuki …” (Kalimat 

tunggal adalah kalimat yangmemiliki beberapa kata pelengkap 

dengan predikat (verba, adverbia, meishi + da) sebagai 

pusatnya). Contoh “tanbun” atau kalimat tunggal dengan 

bentuk kalimat sederhana yang lengkap adalah : Ani wa Isha 

da. (Kakak laki-laki saya seorang dokter) (Teramura Hideo, 

1980:1) 

Adapun kalimat tunggal menurut Henry Guntur 

Tarigan (1971:38), adalah, “kalimat yang terdiri dari satu 

klausa bebas tanpa klausa terikat. “ Contoh : Saya makan nasi.  
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b. 複文 (Fukubun) 

Dalam bahasa Jepang “fukubun” tergolong jenis 

kalimat yang didasarkan pada pembentukan kalimatnya.  

“Fukubun” adalah kalimat yang terbentuk adari dua 

klausa atau lebih. Menurut Shinonome Hiroko (1996:13), 

“Fukubun to wa sakigyou bubun ga gosetsu bubun wo shusoku 

suru kankei ni aru mono o iimasu.” (Kalimat majemuk adalah 

kalimat yangmengutarakan adanya hubungan antara dua klausa 

sebelumnya dengan klausa setelahnya) 

 Adapun “Fukubun” terbagi menjadi tiga jenis, yaitu 

Gobun, Juubun dan Yuzokubun. Yang dimaksud “Gobun” 

adalah kalimat dimana kegiatan dalam kalimat sebelumnya 

merupakan syarat untuk kalimat selanjutnya, dan 

keseluruhannya merupakan satu kesatuan atau kesimpulan.  

Contoh : Kaze ga fuite, ki ga taoreta. (Angin yang bertiup telah 

menumbangkan pohon.  

 Adapun yang dimaksud dengan “Juubun” adalah 

kalimat yang terbentuk dari dua klausa atau lebih dengan 

masing-masing klausanya mengandung unsure subjek dan 

predikat yang saling berhubungan. 

Contoh : Kaze mo fuku shi, ame mo tsuyoi. (Angin bertiup 

kencang dang hujan pun turun deras) 

 Sedangkan Yuzokubun adalah kalimat yang terbentuk 

karena adanya kutipan atau retorik. Menurut Shinonome 

Hiroko (1996:13) adalah, “Yuzokubun to wa shushoku, inyou 

no kankei ni aru monowo iimasu”. (Yuzokubun adalah 

kallimat yang memiliki hubungan setara secara retorik atau 

kutipan) 

Contoh : Sekai wo touyou to seiyou to ni ruibetsu suru to iu 

koto ga, somo somo nan sensu de aru. (Pemisahan dunia barat 

atas dunia timur benar-benar hanya omong kosobng belaka.) 

  Klausa-klausa pembentuk “Yuzokubun” didasarkan 

pada ciri-ciri sebagai berikut : 

a) Menetapkan klausa retorik kata benda dalam kalimat lain pada 

suatu kalimat 

b) Menetapkan unsure pembentuk kata benda dalam kalimat lain 

pada suatu kalimat 

c) Kutipan (perubahan kutipan dalam kalimat) 
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2. Jenis-jenis Pembentuk Kalimat Yuzokubun 

  Dalam kalimat “Yuzokubun” selain memiliki sifat 

retorik dan kutipan, klausa pembentuknya berperan sebagai induk 

kalimat dan anak kallimat, ada pula kalimat pembentuknya 

merupakan hasil dari perluasan salah satu unsure yang ada pada 

induk kalimat atau klausa yang menjadi anak kalimat atau klausa 

lain. 

   Adapun ciri-ciri “Yuzokubun” dapat diidentifikasi 

sebagai berikut : 

 

a. Yuzokubun dengan pembentukan retorik : “Klausa induk 

(retorik)→Klausa turunan”. 

Contoh : Mizu wa, watashitachi no seikatus ni kakasu koto no 

dekinai taisetsu na shigen desu. 

(Air merupakan sumber alam yang sangat penting yang tidak 

dapat dipisahkan dari kehidupan kita) 

b. Yuzokubun dengan pembentukan kutipan : “Klausa turunan 

(kutipan ～と言う/～と思う)→Klausa Induk.” 

Contoh : “Tokoro kawareba, shina kawaru.” to iu kotowaza ga 

arimasu. 

(Ada pribahasa yang mengatakan “Lain padang lain belalang, 

lain lubuk lain ikannya.”) 

 

3. Yuzokubun jenis “ ~と言う/ ～と言われる” 

  Yuzokubun jenis “ ~ と言う / ～と言われる ” 

merupakan bentukan kalimat kutipan atau umumnya terdapat pada 

kalimat tidak langsung. Kalimat di dalam kutipan bentuk 

Yuzokubun  jenis “ ~ と言う / ～と言われる ” biasanya 

merupakan bentuk kalimat turunan bentuk kalimat jenis Juubun 

atau Gobun, klausa atau unsur kalimat, kalimat tunggal atau 

kalimat sederhana.  

  Dalam buku Nihongo Chuukyuu Dokkai Nyuumon 

pada tiap bab dalam Dokkainya bentuk Yuzokubun jenis “ ~と言

う/ ～と言われる”, seringkali muncul dengan ciri fungsi sintaksis 

dan klausa bentukan yang berbeda-beda. Dari 30 bab Dokkai 

terdapat 68 kalimat bentuk Yuzokubun jenis “ ~と言う/ ～と言わ

れる”, dengan rincian kemunculan sebagai berikut : 

o Pada bab 2 terdapat 1 kalimat Yuzokubun jenis “ ~と言う/ ～

と言われる” 
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o Pada bab 4 terdapat 1 kalimat Yuzokubun jenis “ ~と言う/ ～

と言われる” 

o Pada bab 5 terdapat 1 kalimat Yuzokubun jenis “ ~と言う/ ～

と言われる” 

o Pada bab 6 terdapat 2 kalimat Yuzokubun jenis “ ~と言う/ ～

と言われる” 

o Pada bab 7 terdapat 9 kalimat Yuzokubun jenis “ ~と言う/ ～

と言われる” 

o Pada bab 8 terdapat 3 kalimat Yuzokubun jenis “ ~と言う/ ～

と言われる” 

o Pada bab 9 terdapat 5 kalimat Yuzokubun jenis “ ~と言う/ ～

と言われる” 

o Pada bab 11 terdapat 1 kalimat Yuzokubun jenis “ ~と言う/ 

～と言われる” 

o Pada bab 12 terdapat 5 kalimat Yuzokubun jenis “ ~と言う/ 

～と言われる” 

o Pada bab 13 terdapat 4 kalimat Yuzokubun jenis “ ~と言う/ 

～と言われる” 

o Pada bab 14 terdapat 2 kalimat Yuzokubun jenis “ ~と言う/ 

～と言われる” 

o Pada bab 15 terdapat 1 kalimat Yuzokubun jenis “ ~と言う/ 

～と言われる” 

o Pada bab 16 terdapat 2 kalimat Yuzokubun jenis “ ~と言う/ 

～と言われる” 

o Pada bab 17 terdapat 1 kalimat Yuzokubun jenis “ ~と言う/ 

～と言われる” 

o Pada bab 19 terdapat 1 kalimat Yuzokubun jenis “ ~と言う/ 

～と言われる” 

o Pada bab 21 terdapat 2 kalimat Yuzokubun jenis “ ~と言う/ 

～と言われる” 

o Pada bab 22 terdapat 5 kalimat Yuzokubun jenis “ ~と言う/ 

～と言われる” 

o Pada bab 23 terdapat 2 kalimat Yuzokubun jenis “ ~と言う/ 

～と言われる” 
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o Pada bab 24 terdapat 1 kalimat Yuzokubun jenis “ ~と言う/ 

～と言われる” 

o Pada bab 25 terdapat 4 kalimat Yuzokubun jenis “ ~と言う/ 

～と言われる” 

o Pada bab 27 terdapat 3 kalimat Yuzokubun jenis “ ~と言う/ 

～と言われる” 

o Pada bab 28 terdapat 2 kalimat Yuzokubun jenis “ ~と言う/ 

～と言われる” 

o Pada bab 29 terdapat 5 kalimat Yuzokubun jenis “ ~と言う/ 

～と言われる” 

o Pada bab 30 terdapat 5 kalimat Yuzokubun jenis “ ~と言う/ 

～と言われる” 

o Pada bab 31 terdapat 1 kalimat Yuzokubun jenis “ ~と言う/ 

～と言われる” 

Tiap-tiap bentuk Yuzokubun tersebut memiliki kalimat 

turunan yang berbeda-beda, yang akan diuraikan secara fungsi 

sintaksi dan pembentukannya sebagai berikut : 

 

o Kalimat pada bab 2 :  

(1) 友達が「ほかの店へ行きましょう」と言いました。 

Kutipan di dalam kalimat tersebut merupakan kalimat turunan 

dalam bentuk  kalimat tunggal yaitu “ほかの店へ行きましょ

う ”, sedangkan fungsinya secara sintaksis adalah sebagai 

berikut : 

▪ 友達(が) adalah Subjek Klausa Induk (SKI) 

▪ (と)言いました adalah Predikat Klausa Induk (PKI) 

▪ ほかの店(へ) adalah Keterangan Tempat Klausa Turunan 

(KTKT) 

▪ 行きましょう adalah Predikat Klausa Turunan (PKT) 

 

o Kalimat pada bab 4 :  

(2) このようなウインドー．ショッピングは日本語でなんと言

うのでしょうか。 

Bila dilihat fungsinya secara sintaksis dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

▪ このようなウインドー．ショッピング(は) adalah SKI 

▪ (と)言う(のでしょうか) adalah PKI 
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▪ 日本語(で) adalah Keterangan Alat Klausa Turunan (KAKT) 

▪ なん adalah Objek Klausa Turunan (OKT) 

 

o Kalimat pada bab 5 :  

(3) 子供は、手紙や電話で私に会いたいと言っています。 

Kalimat turunan dalam bentuk Yuzokubun ini adalah 

bentuk “Juubun”dengan ciri ~や~, adapun fungsinya secara 

sintaksis dapat diuraikan sebagai berikut : 

▪ 子供 (は) adalah SKI 

▪ (と) 言っています adalah PKI 

▪ 手紙 adalah KAKT1 

▪ 電話 adalah KAKT2 

▪ 私 adalah OKT 

▪ 会いたい adalah PKT  

 

o Kalimat pada bab 6 :  

(4) 桜の花が３０パーセントぐらい咲いたときを「三分

咲き」、５０パーセントのときを「５分咲き」、１

００パーセントのときを「満開」と言います。 

(5) それで、「桜の花は、パッと咲いて、パッと散る」 

とか、「花の命は短い」とか、言われます。 

Kalimat turunan dalam kalimat Yuzokubun (4) dan (5) 

merupakan bentuk “Gobun” dengan ciri kata sambung yang 

ditandai dengan koma dan pada kalimat takhirnya memiliki 

suatu kesimpulan. Sedangkan ciri fungsinya secara sintaksis 

adalah sebagai berikut : 

▪ 桜の花 merupakan SKI 

▪ (と)言います adalah PKI 

▪ ３０パーセントぐらい咲いたとき adalah OKT1 

▪ 三分咲き （だ）adalah PKT1 

▪ ５０パーセントのとき adalah OKT2 

▪ ５分咲き（だ）adalah PKT2 

▪ １００パーセントのとき adalah OKT3 

▪ 満開（だ）adalah PKT3 
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o Kalimat pada bab 7 :  

 (7) お客さんは「コーヒーを二つと、ケーキを二つ、お

願いします」と言いました。 

(8) お客さんは「そうねえ。メニューを見せてくださ

い」と言いました。 

(9) 「チーズケーキをください」とお客さんは言いまし

た。 

(10) お客さんは「ありがとう」と言いました。 

(11) 私は「いらっしゃいませ」と大きい声で言いました。 

(12) 私は「はい、皆さん親切ですし、日本語の勉強もで

きるので、ここで働きたいです。よろしくお願いし

ます」と言いました。 

(13) お父さんは「こちらこそ」と言いました。 

(14) 帰るときに、友達のお母さんが「ご苦労様」と言い

ます。 

Pada kalimat (7) dan (12) pembentukan kalimat dengan 

kalimat turunan seperti pada contoh kalimat  (4) dan (5) yang 

memiliki suatu kesimpulan, pada kalimat (7) dan (12) 

memiliki kesimpulan suatu permohonan “onegaishimasu” , 

sedangkan kalimat (8) dan (9) memiliki bentukan turunan 

seperti pada kalimat (1) yaitu dengan turunan kalimat tunggal 

“tanbun”. Sedangkan untuk kalimat (10), (11), (13) dan (14) 

memiliki kalimat turunan kalimat sederhana “kantanbun”, 

yaitu pada kata-kata 「ありがとう」、「いらっしゃいませ

」、「こちらこそ」、dan「ご苦労様」. Adapun fungsi 

sintaksis pada kalimat Yuzokubun (11), (13), dan (14) adalah 

sebagai berikut : 

▪ 私 adalah SKI 

▪ 大きい声 adalah KAKI 

▪ 言いました adalah PKI 

▪ ありがとう adalah Kalimat Turunan “Kantanbun” 

 

o Kalimat pada bab 8 :  

(15)しかし祖母は「これから海を見に行きましょう」と

言いました。 

(16)兄は「僕よりおばあちゃんのほうがかわいね」と言

いました。 
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(17) 祖母が「明治生まれだから元気なのですよ。あなた

もがんばりなさい」と言ったので、みんな笑いまし

た。 

Kalimat (15), (16), dan (17) memiliki bentukan kalimat 

turunan seperti pada kalimat (1) yaitu dengan turunan kalimat 

tunggal, tetapi pada kalimat (17) memiliki kalimat turunan 

dengan dua kalimat tunggal.  

 

o Kalimat pada bab 9 : 

(18) 日本中の人が心から喜んで、「お帰りなさい」と言

いました。 

(19)そして、１０時４０分に元気な声で、「行ってきま

す」と言いました。 

(20)秋山さんの奥さんは「がんばって！」と言って見送

りました。 

(21)それから「宇宙から見ると、地球には国意がないで

す。世界中の人はみんな仲良くしましょう！」とも

言いました。 

(22)「秋山さん、お帰りなさい！おめでとう！おつかれ

さま！」とみんなで言いました。 

Kalimat Yuzokubun pada kalimat (18), (19), (20), (21) 

dan (22) memiliki ciri kalimat turunan dengan pembentukan 

sama seperti pada kalimat (10), yaitu dengan kalimat turunan 

kalimat sederhana “kantanbun”. 

  

o Kalimat pada bab 11 :  

(23) 私たちは大喜びで、「どうぞこっちへ入ってくださ

い」と言いました。 

Pada kalimat (23) ini, ciri pembentukan kalimat 

turunannya sama dengan pada kalimat Yuzokubun (1) dengan 

kalimat turunan kalimat tunggal “tanbun”. 

 

o Kalimat pada bab 12 :  

(24) たとえば食事のとき、お母さんは家族のみなに「ご

飯ですよ」と言います。 

(25) 窓の外で面白いことがあるとき、誰かが「ほら、見

てごらん」と言います。 
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(26) 「おいで」と言っても茶々は来ません。 

(27)「ちょっと見てごらん」と言っても見ません。 

(28) 「散歩に行こう」と言っても、ふりむいてくれませ

ん。 

Pada kalimat (24), (25), (26), (27) dan (28) ini pun  

memiliki ciri kalimat turunan dengan pembentukan sama 

seperti pada kalimat (10), yaitu dengan kalimat turunan 

kalimat sederhana “kantanbun”. 

 

o Kalimat pada bab 13 :  

(29)日本人は「きれい好き」だと言われています。 

(30)また「風呂好き」だとも言われています。 

(31)お風呂と言えば、日本人の入るお風呂の平均温度は

４０度から４２度くらいで、人によっては４５度で

もぬるいと言う人さえいます。 

(32)ですから、外国から 来た人は  みな日本の  お風呂は  

あつすぎる   と言います。 

Kalimat (29) dan (30) memiliki kalimat turunan dengan 

ciri seperti pada kalimat (10) yaitu kalimat turunan dengan 

kalimat sederhana “kantanbun”, sedangkan pada kalimat (31) 

memiliki ciri dengan kalimat turunan seperti pada kalimat (4) 

dengan ciri “Gobun” yaitu memiliki kesimpulan dan kalimat 

(32) memiliki ciri kalimat turunan dengan ciri seperti pada 

kalimat (1). 

  

o Kalimat pada bab 14 :  

(33) それで、私はもう一年も東京の郊外に住んでいます

が、まだ東京の生活に慣れたとは言えません。 

(34) 具体的というと、刻の生活費の三倍以上ですから、

月給では足りない月が時々あります。 

Kalimat (33) dan (34) memiliki ciri seperti pada 

kalimat (4) dengan turunan bentuk kalimat “Gobun” yaitu 

memiliki suatu kesimpulan. 

 

o Kalimat pada bab 15 :  

(35) これに基づいて一週間の最後の日を日曜日にしたと

言われています。 



115 

 

Robihim : Analisis Pembentukan Yuzokubun … 

Kalimat (35) memiliki ciri kalimat turunan seperti pada 

kalimat (1) yaitu dengan ciri kalimat turunan kalimat tunggal 

“tanbun”. 

 

o Kalimat pada bab 16 :  

(36)１２月３１日を「大晦日」と言います。 

(37)新年に初めて神社や寺へお参りに行くことを「初も

うで」と言います。 

Kalimat (36) dan (37) memiliki ciri kalimat turunan 

sama dengan kalimat (10) dengan ciri turunan kalimat 

sederhana “kantanbun”. 

 

o Kalimat pada bab 17 :  

(38)東京の 花火大会では、なんと 言っても 隅田川の 花

火大会が 一番有名です。 

Kalimat (38) memiliki ciri sama seperti kalimat (10) 

juga dengan ciri kalimat turunan kalimat sederhana 

“kantanbun”. 

 

o Kalimat pada bab 19 :  

(39)お客さんが中に入ると「よくおいでくださいました。

さあ、たくさん召し上がってください」と言って、

ごちそうを進めます。 

Kalimat (39) memiliki dua ciri kalimat turunan seperti 

pada kalimat (10) dengan ciri kalimat turunan kalimat 

sederhana “kantanbun” yaitu よくおいでくださいました, 

dan ciri kalimat turunan seperti pada kalimat (1) yaitu kalimat 

tunggal “tanbun” yaitu たくさん召し上がってください. 

 

o Kalimat pada bab 21 :  

(40)相撲部屋での名前は「海宝」と言います。 

(41)相撲の世界は実力の世界で大変にきびしいと言いま

す。 

Kalimat (40) memiliki ciri sama seperti pada kalimat 

(10) yaitu dengan ciri kalimat turunan kalimat sederhana 

“kantanbun”, sedangkan kalimat (41) memiliki ciri seperti 

kalimat (1) dengan ciri kalimat turunan kalimat tunggal 

“tanbun”. 
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o Kalimat pada bab 22 :  

(42) 「あるよ。いくらの」と店の人が言いました。 

(43) 「どうもありがとう」と言おうとしましたが、何だ

か 変なきがしました。 

(44) 「どうも」と言って、テレホンカードを受け取りま

した。 

(45) その女性は、「ごていねいにどうもありがとうござ

います」と言いました。 

(46) いつも相手の人と同じレベルのことばを使わなけれ

ばならない、と言うことはないのです。 

Kalimat (42), (43), (44) dan (45) adalah kalimat dengan 

ciri turunan sama seperti pada kalimat (10) yaitu dengan ciri 

turunan kalimat sederhana “kantanbun”, sedangkan kalimat 

(46) memiliki ciri dengan kalimat turunan Gobun seperti pada 

kalimat (4). 

 

o Kalimat pada bab 23 :  

(47) 男子学生は「そう、残念だね。また今度いっしょに

行こうね」といいました。 

(48) それは相手の人との親しい関係をこわさないように

とか、相手の人を傷づかないようにするため、とか

言われています。 

Kalimat (47) memiliki dua ciri kalimat turunan yaitu 

kalimat sederhana “kantanbun” そう、残念だね, dan kalimat 

tunggal “tanbun” また今度いっしょに行こうね , seperti 

pada kalimat (39). 

 

o Kalimat pada bab 24 :  

(49)日本は世界一のロボット王国だと言われています。  

Kalimat (49) memiliki ciri kalimat turunan sama 

seperti kalimat (1) dengan ciri turunan kalimat tunggal 

“tanbun”. 

 

o Kalimat pada bab 25 :  

(50) 日本の景色は変化があって美しい、と言われていま

す。 

(51) これをカルデラ湖と言います。 
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(52) 火山が例のように並んでいるものを火山帯と言いま

す。 

(53) 日本全国、温泉のないところはない、と言ってもい

いぐらい。 

Kalimat (50), (51), (52), dan (53) memiliki ciri kalimat 

turunan sama seperti kalimat (1) dengan ciri turunan kalimat 

tunggal “tanbun”. 

 

o Kalimat pada bab 27 :  

 (54)「私は キャナダでは、フィッシャーマンでした。

サーモンを取っていましたよ」と言うおじいさん。  

(55) 洋服を着た美人の写真を見せながら、「これは、わ

たしのグランマーよ」などと言うおばあさんもいま

す。 

Kalimat (54) dan (55) memiliki ciri kalimat turunan 

sama seperti kalimat (1) dengan ciri turunan kalimat tunggal 

“tanbun”. 

 

 

o Kalimat pada bab 28 :  

(56) 動物のキツネは油揚げが大好きだと言われているの

で、この名前がつけられました。 

(57) タスキは寝たふりが、得意なので、寝たふりをする

ことを「たぬきねいり」と言います。 

Kalimat (56) memiliki ciri turunan sama seperti pada 

kalimat (1) dengan ciri kalimat turunan kalimat tunggal 

“tanbun”. Sedangkan kalimat (57) memiliki ciri sama seperti 

pada kalimat (10) yaitu ciri kalimat turunan kalimat sederhana 

“kantanbun”. 

 

o Kalimat pada bab 29 :  

(58)すると、そこにいた大勢人たちは「スタンドのジョ

ンがどこにいるかがそう」と言いながら出て行きま

した。 

(59)みんなの親切に心からお礼を言って昼食代を払おう

とすると、ホテルに人たちが「あなた方はここへ昼

食の食べに来たのではなくて、ガソリンをさがしに
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来たのですから、昼食はいりません」と言ったので、

びっくりしました。 

(60)「いいえ、おなかもすいていたのですから、払わせ

てください」と私が言いました。  

(61) 「今日はクリスマスの日です。一年に一回ぐらいは

知らない人にもプレゼントをして喜ばせたいのです。

メリークリスマス！」と言いました。 

(62)それで、私たちも「本当にいろいろありがとうござ

いました。メリー．クリスマス！」と言ってホテル

を出ました。 

Kalimat (58) memiliki ciri turunan seperti kalimat (1) 

dengan ciri turunan kalimat tungal “tanbun”. Adapun kalimat 

(59) dan (60) dengan ciri seperti pada kalimat (4) yaitu 

“Gobun” yang memilki suatu kesimpulan, sedangkan kalimat 

(62) memiliki ciri turunan seperti dengan kalimat (1) dengan 

ciri turunan kalimat tunggal “tanbun” yang berjumlah 2 

kalimat tunggal, dan kalimat turunan seperti pada kalimat (10) 

yaitu dengan ciri kalimat turunan kalimat sederhana 

“kantanbun”. 

  

o Kalimat pada bab 30 : 

(63) おにのかしらは「あしたの晩もぜひ来ておどってく

れ。こないと困るから、こぶをあずかっておこう」

と言いました。 

(64)それで、「私も、おににこぶを取ってもらおう」と

言いました。 

(65)おにたちは「夕べの踊りはとても面白かったけど、

今夜の踊りはぜんぜん面白くない。こんな下手な踊

りは見たくない。」と言いました。  

(66)おにのかしらは「うまいぞうまいぞう！それまでそ

のこぶをあずかっておくぞ！と言ってこぶをもぎと

りました。 

(67)けれども、おにに「下手な踊りだ！帰れ帰れ！こぶ

は帰ぞ！」と言いました。 

Kalimat (63) dan (65) memiliki ciri turunan sama 

dengan kalimat (4) yaitu ciri kalimat turunan “Gobun” yang 

memilki kesimpulan tetapi dalam kalimat (63) dan (65) 
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memiliki ciri kalimat turunan lainnya yaitu seperti pada 

kalimat (1) adalah kalimat tunggal “tanbun”. Sedangkan 

kalimat (64) memiliki ciri seperti pada kalimat (1) yaitu ciri 

kalimat turunan kalimat tunggal “tanbun”. Adapun kalimat 

(66) memili dua ciri kalimat turunan yaitu ciri kalimat turunan 

dengan kalimat sederhana “kantanbun” dan kalimat tunggal 

“tnabun”. Pada kalimat (67) ciri kalimat turunan seperti pada 

kalimat (10) dengan ciri kalimat turunan Kalimat sederhana 

“kantanbun”. 

 

o  Kalimat pada bab 31 :  

(68) いっしゅんぽうしは「おわんとはしと針を一本くだ

さい。おわんを船に、はしをかいに、針をかたなに

して旅をします」と言いました。 

Kalimat (31) memiliki ciri sama seperti pada kalimat 

(47) dengan ciri dua kalimat turunan kalimat tunggal “tanbun”. 

 

4. Pembentukan Yuzokubun “ ~と言う/ ～と言われる” 

  Yuzokubun “ ~と言う / ～と言われる ” terbentuk dari 

beberapa klausa Induk, kemudian klausa induk ini mengalami 

perluasan dengan membentuk kalimat turunan pada salah satu jabatan 

kalimatnya atau pada beberapa jabatan kalimatnya sehingga 

membentuk beberapa jenis turunan  yang menjadi kutipan dalam 

bentuk Yuzokubun “ ~と言う/ ～と言われる”.  

  Beberapa kalimat kutipan pada Yuzokubun yang menjadi 

kalimat turunan, terdiri dari jenis kalimat yang berbeda. Bentukan 

yang menjadi kalimat turunan pada Yuzokubun pada buku 日本語中

級読解入門, antara lain adalah jenis kalimat sebagai berikut: 

a. Kalimat sederhana “Kantanbun”, yaitu kalimat ungkapan 

langsung seorang pembicara karena berharap mendapat 

pehatian dari pendengar. 

Contoh : 下手な踊りだ！帰れ帰れ！こぶは帰ぞ！ 

Dalam bentuk Yuzokubun kalimat turunan tersebut ada dalam 

bentuk kutipan sebagai berikut : 

けれども、おにに「下手な踊りだ！帰れ帰れ！こぶは帰

ぞ！」と言いました. 

b. Kalimat tunggal “Tanbun”, adalah kalimat yang terbentuk 

dengan satu predikat saja. 

Contoh : メニューを見せてください。 
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Dalam bentuk Yuzokubun kalimat turunan tersebut ada dalam 

bentuk kutipan sebagai berikut : 

お客さんは「メニューを見せてください」と言いました。 

c. Kalimat “Juubun”, adalah kalimat yang terbentuk dari dua 

klausa atau lebih dimana masing-masing klausanya 

mengandung unsur subjek dan predikat yang saling 

berhubungan. 

Contoh : 風も吹くし、雨も強い。 

Dalam bentuk Yuzokubun kalimat turunan tersebut ada dalam 

bentuk kutipan sebagai berikut : 

さっき、友達は風も吹くし、雨も強いと言いました。 

d. Kalimat “Gobun”, adalah kalimat dimana kegiatan dalam 

kalimat sebelumnya merupakan syarat bagi kebiatan kalimat 

selanjutnya, dan keseluruhannya meupakan satu 

kesatuan/kesimpulan. 

Contoh : 風邪を引いて、学校を休んだ。 

Dalam bentuk Yuzokubun kalimat turunan tersebut ada dalam 

bentuk kutipan sebagai berikut : 

学生は先生に風邪を引いて、学校を休んだと言いました。 

e. Gabungan dari dua atau tiga turunan tersebut. 

Contoh : みんなの親切に心からお礼を言って昼食代を払

おうとすると、ホテルに人たちがあなた方はここへ昼食

の食べに来たのではなくて、ガソリンをさがしに来たの

ですから、昼食はいりません。 

 

KESIMPULAN 

  “Yuzokubun” ~と言う/ ~と言われる merupakan salah satu 

jenis yuzokubun dalam  “fukubun” atau kalimat majemuk dalam 

bahasa Jepang. Ciri dari jenis yuzokubun dengan ~と言う/ ~と言わ

れる adalah adanya kutipan yang merupakan kalimat turunan atau sub 

ordinat dari perluasan kalimat induk atau salah satu unsur kalimat atau 

beberapa unsur kalimatnya. Ciri dari bentuk Yuzokubun ~と言う/ ~

と言われる , ditandai dengan munculnya satu atau beberapa jenis 

kalimat sebagai kalimat turunan dari bentukan kutipan dari perluasan. 

Bentuk ini umumnya merupakan bentuk kalimat tidak langsung 

karena disampaikan dari orang kedua kepada orang ketiga. Adapun 

jenis-jenis kalimat kalimat turunan yang muncul sebagai hasil  dari 
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perluasan kalimat Induk pada Yuzokubun ~  と言う  / ~ と言われる  

pada buku 日本語中級読解入門 adalah sebagai berikut :  

• Kalimat sederhana “Kantanbun”  

• Kalimat tunggal “Tanbun” 

• Kalimat “Juubun” 

• Kalimat “Gobun” 

• Gabungan dari dua atau tiga turunan tersebut 

 Jenis-jenis kalimat yang menjadi kalimat turunan ini dalam 

Yuzokubun membentuk pola perluasan sebagai berikut : 

• ~~(は)＋Kalimat sederhana “Kantanbun” + と言う/と言われ

る 

• ~~(は)＋Kalimat tunggal “Tanbun” + と言う/と言われる 

• ~~(は)＋Kalimat “Juubun” + と言う/と言われる 

• ~~(は)＋Kalimat “Gobun” + と言う/と言われる 

• ~~(は)＋Gabungan dari dua atau tiga turunan tersebut+ と言

う/と言われる 
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HUBUNGAN PERSONAL ORANG JEPANG 

 

S. W. Haryana 

(STBA JIA Bekasi) 

       

       Banyak hal tentang apa dan bagaimana hubungan personal di 

antara mereka orang Jepang yang perlu kita ketahui apalagi bagi 

pembelajar khususnya mahasiswa jurusan bahasa Jepang di Indonesia. 

Penulis mencoba merangkumnya yang diambil dari beberapa buku 

serta karya ilmiah mahasiswa juga dari pengalaman penulis waktu 

belajar di Jepang.      

      1) Orang Jepang biasa memasukkan aizuchi atau menimpali lawan 

bicara dalam percakapan mereka. Waktu berbicara mereka tidak diam 

mendengarkan lawan bicara, tetapi dalam pembicaraan berkali-kali 

mengucapkan hai, ee,sou desuka dan  lain-lain.Sedangkan jika 

bercakap-cakap dengan teman dan anggota keluarga mereka 

menggunakan hee,hmm, aa sou dan lain-lain.Bahasa seperti ini tidak 

pernah dihilangkan dalam percakapan bahasa Jepang, karena 

merupakan tanda untuk memberitahukan lawan bicara bahwa diri kita 

mendengarkan dengan baik.Dalam bahasa Inggris juga terdapat 

aizuchi seperti “Oh really?, Is that so? dan lain-lain, tetapi frekwensi 

penggunaannya lebih sedikit bila dibandingkan dengan bahasa Jepang, 

biasanya banyak orang Amerika dan sebagainya yang hanya diam dan 

mendengarkan ( Nihon Bunka Episode 2 ) .                       

     2) Masyarakat Jepang adalah masyarakat yang homogen, yang 

secara turun temurun adalah orang-orang dari kelompok masyarakat 

yang sama. Hal ini merupakan kelebihan orang Jepang yang tidak 

membedakan segala sesuatu, tidak mengklasifikasikan, tidak memberi 

batasan, dan tidak mempertentangkan sesuatu. Hal ini disebabkan 

masyarakat Jepang sudah menyatu dalam kesatuan mempunyai cara 

kehidupan dan jalan pemikiran yang sama serta adapt istiadat yang 

dapat dikatakan sama sehingga membentuk kesamaan dalam 

berperilaku, memandang sesuatu dari sudut yang sama.Dengan 

pertimbangan dan alat ukur yang sama dalam melihat sesuatu dan 

keseragaman berfikir dan memandang, membuat seseorang peka akan 

sesuatu yang tidak sama atau yang berlaku di sekitarnya. 

Dalam kondisi yang demikian orang Jepang lebih peka akan 

lingkungan dan dirinya. Para anggota masyarakat berusaha 

melaksanakan sesuatu sesuai dengan aturan dan adat yang berlaku 

dalam masyarakat lingkungannya. ( Astriaini Aini 2005 : 7-8 ). 
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      3) Selanjutnya Astriani menambahkan bahwa ikatan kelompok 

masyarakat Jepang lebih kuat, mereka merasa lain dari masyarakat 

lain. Keeratan masyarakat Jepang ini dapat terlihat secara gamblang 

pada saat mengunjungi suatu tempat pariwisata. Di Eropa, Bali, 

Amerika, Australia dan lain-lain, wisatawan-wisatawan Jepang selalu 

jalan berkelompok-kelompok. Biasanya mereka didahului oleh 

pemimpin atau pemandunya yang membawa bendera kecil yang 

menjadi ciri kelompok itu. Bahkan di Jepang sendiri pun saat 

berwisata ke suatu tempat mereka tetap berkelompok. Di stasiun 

kereta api kuil-kuil, tempat rekreasi, apalagi di masa liburan musim 

panas, terlihat orang yang membawa bendera diikuti oleh sejumlah 

orang lain di belakangnya, berjalan bergegas ( Astriani 2005 : 23 ). 

      4) Begitulah hubungan personal antar masyarakat Jepang, terasa 

homogen terlihat hampir tidak ada perbedaan di antara sesama 

mereka. Tetapi, terhadap orang yang tak dikenal khususnya terhadap 

orang asing tampaknya mereka tidak pernah mengatakan apa 

pun. Terhadap orang yang dikenal mereka akan saling mengucapkan 

“selamat pagi” dan membungkuk, serta berbicara sambil tertawa.Ada 

suatu kejadian seorang Amerika yang bekerja di Jepang dan tinggal 

satu apartemen di lantai yang sama suatu waktu membantu seorang 

nyonya yang tampak kerepotan keluar membawa sampah berat. 

Setelah kejadian itu, nyonya yang sebelumnya sama sekali tidak 

pernah tertawa, kemudian setiap kali bertemu dengan orang Amerika 

itu, dia dia tersenyum dan berkata “cuacanya bagus ya” dan 

sebagainya.Begitu hal tersebut disampaikan kepada rekan 

sekantornya, semuanya menjawab “Begitulah, kami juga tidak pernah 

menyapa orang yang tidak kami kenal”. 

Orang Amerika itu berpikir dalam hatinya “Di Amerika, kalau ada 

sesama penghuni apartemen naik lift, meskipun tidak saling mengenal 

pasti akan berkata sekedar mengucapkan “Hi”.  

       5) Hubungan personal masyarakat Jepang bersifat sangat komplek 

karena dalam menjalani kehidupan personalnya mempunyai tingkatan 

keakraban yang dilihat dari ada atau tidak adanya hubungan 

kekeluargaan dan peranannya.Hubungan mereka adalah hubungan 

yang saling membutuhkan dengan saling mencintai, membantu, 

mempengaruhi, bekerja sama dan juga bersaing sehingga terbentuk 

suatu kelompok masyarakat.  

       6) Hubungan insani ala Jepang digambarkan sebagai berikut: 

Miuchi : kelompok kecil yang memiliki pertalian saudara. 
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Nakama : kelompok kecil yang tidak memiliki pertalian 

saudara, teman karib disekolah atau di tempat kerja. 

Dohoo : kelompok besar yang dapat diidentikkan dengan 

kelompok besar tertentu, “bangsa Jepang” Konsep ini biasanya 

timbul pada saat melakukan kegiatanyang bersifat nasional 

seperti kegiatan Pekan Olahraga Nasional atau Pesta 

Olimpiade dan sejenisnya. 

Seken : sama sekali tidak ada kaitan dengan hubungan 

perseorangan, istilah itu akan lebih tepat bila diartikan dengan 

dunia kehidupan manusia secara universal atau masyarakat 

luas. 

       7) Yang dianggap paling penting dalam orang Jepang adalah 

nakama. Dalam nakama ini terdapat hubungan giri dan ninjo insani 

Jepang. Salah satu dari beberapa makna giri yaitu“jalan yang benar 

untuk melakukan sesuatu hal atau perkara. “Budi pekerti” ini diambil 

dari ajaran Konghuchu yang menjadi dasar ajaran Shinto. Konsep 

tersebut pada awal pemerintahan Sogunat Tokugawa dipakai sebagai 

dasar pemerintahan bakufu untuk konsep hubungan insani. Ketika itu 

kaum samurai menggunakan paham giri yang diidentikkan dengan 

“ajaran yang benar yang harus dilalui oleh setiap manusia”. Mereka 

beranggapan dengan mengamalkan konsep tersebut, mereka akan 

menemukan jati dirinya. 

Dengan kata lain, mengamalkan konsep giri   berarti sudah berusaha 

menjaga kekariban, penampilan, dan kehormatan statusnya. 

       8) Pada awalnya giri  memiliki arti (1) Perasaan berhutang budi, 

(2) Memberi reaksi terhadap kepercayaan , (3) Sifat dan kehormatan 

      Giri  terhadap “perasaan berhutang budi” adalah kenyataan social 

yang tidak hanya terdapat di masyarakat feodal tetapi juga terdapat 

pada masyarakat secara umum di mana pun berada. Sumber 

kehidupan bangsa Jepang sejak lama pada zaman kuno ialah bercocok 

tanam padi. Saat bercocok tanam padi mereka mengerjakannya 

dengan kerjasama. Waktu mananam padi atau memanen ada kalanya 

mereka mendapat bantuan dari masyarakat sekitarnya, namun di lain 

waktu mereka diharapkan untuk membantu yang lain juga, sehingga 

lahir suatu konsep “kewajiban” yang mengakar dalam kehidupan 

sehari-hari orang Jepang sejak lama. 

       Giri dalam arti memberi reaksi terhadap kepercayaan merupakan 

dasar terbentuknya :perasaan berhutang budi. Sedangkan giri  dalam 

arti sebagai reaksi pemeliharaan kehormatan pribadi direalisasikan 

dengan: menjaga nama baik, menjaga agar tidak mendapat penghinaan 
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dari orang lain dan hal tersebut menyebabkan terbentuknya giri 

sebagai watak.Pendidikan keluarga di Jepang (shitsuke), adalah 

membesarkan dengan menanamkan pengertian agar memperhatikan 

giri  kepada orang lain, tahu aturan, jangan menjadi manusia yang 

menjadi tertawaan dalam kelompok. Tidak menjadi orang yang 

ditunjuk orang lain dari belakang. 

       9) Ninjoo dalam kamus Kojien didefinisikan sebagai (1) Kebaikan 

hati, tenggang rasa, kasih sayang, atau kasih sayang sebagai kodrat 

manusia, (2) Getaran alami hati manusia. Pada awalnya istilah ninjoo 

berasal dari kata nasake yang berarti “kasih sayang”. Istilah ini 

banyak terdapat dalam novel-novel ninnjoo zaman Edo (1623-1868) 

yang banyak mengisahkan percintaan antara laki-laki dan perempuan. 

Jadi yang dimaksud dengan ninjoo  tidak terbatas pada unsur kasih 

saying antara laki-laki dan perempuan saja, akan tetapi lebih dari itu 

ninjoo menggambarkan pengertian , pemahaman terhadap kehidupan 

manusia di alam semesta ini. Jadi, orang yang mengetahui ninjoo akan 

mampu mengetahui kebaikan orang lain, bersimpati, dan sepakat 

masuk ke dalam hubungan insani. 

       Para akhli ada yang berpendapat bahwa giri dan ninjoo 

merupakan satu kesatuan, tetapi ada pula para akhli yang berpendapat 

itu adalah hal yang bertentangan. Ada yang menempatkan giri dan 

ninjoo  sebagai hubungan timbal balik antara “pribadi” dan “umum” 

dalam struktur masyarakat Jepang. Di dalam semangat jiwa orang 

Jepang, giri sebagai “konsep umum” ditempatkan lebih tinggi dari 

ninjoo yang menduduki urutan berikutnya.( Astriani 2005:24-29) 

        10) Hubungan tate dan yoko merupakan hubungan “vertical” 

(tate) dan hubungan horizonatal (yoko). Hubungan vertical ini 

diibaratkan hubungan antara orang tua dan anak. sedangkan yoko 

diibaratkan saudara kandung. 

        11) Konsep ba (tempat) dan shikaku (kualifikasi). Shikaku 

berfungsi untuk membedakan seseorang dari jenis kelamin, sifat sejak 

lahir, riwayat pendidikan, kedudukan dan pekerjaan. Sedangkan ba 

berfungsi untuk menunjukkan eksistensi di mana orang tersebut 

bekerja, sekolah (perguruan tinggi), klub dan hal lainnya yanmg 

merupakan symbol dari tempat.Saat memperkenalkan diri orang 

Jepang mengucapkan “Saya A kepala bagian di prusahaan B” atau 

“Saya C professor di universitas D”. Tempat dia bekerja baik itu 

perusahaan atau universitas itulah yang menunjukkan ba (tempat), 

sedangkan kepala bagian dan professor menunjukkan shikaku 

(kualifikasi). 
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        12) Dalam masyarakat Jepang ada peraturan-peraturan yang 

membentuk system vertical (tate,shakai) dalam kekerabatan 

tradisional Jepang, yaitu system kesinambungan menurut 

“nenkojoretsu” yaitu system senioritas, baik dalam perusahaan atau 

dalam kelompok masyarakat. Hal ini menjadi suatu system atau tradisi 

yang menentukan derajat tingkatan seseorang. Kedudukan ini tidak 

akan berubah apabila sensei tetap menjadi sensei walaupun misalnya 

ia telah menjadi kolega. Bangsa Jepang mengenal istilah “cho-no-

jo”yang artinya mendahulukan yang lebih tua dari pada yang muda. 

        13) Dalam hubungan insani masyarakat Jepang, konsep amae 

dikatakan sebagai kunci yang maha penting untuk memahami 

kebudayaan Jepang dan karakter masyarakat Jepang. Sikap manja atau 

ketergantungan yang berarti tidak berani mengatakan yang lain dari 

yang lain atau mengandalkan orang lain. Dalam mengeluarkan 

pendapat selalu mengikuti arus orang banyak, sehingga 

mengakibatkan munculnya sifat “izonshin” , perasaan 

menggantungkan diri kepada orang lain. Berhubung dengan sifat 

sederhana dan tidak mau menonjolkan diri sehingga menjadi perhatian 

orang lain. Sikap amae ini seperti layaknya seorang bayi yang 

menggantungkan hidupnya dari kasih sayang orang di sekelilingnya 

(ibu). Bayi akan sangat mengandalkan ibunya dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya, sang ibu pun merasa saying dan membiarkan 

anaknya bermanja kepadanya dan khawatir apabila harus jauh dari 

buah hatinya itu. Amae  adalah tingkah laku seseorang yang merasa 

disayangi dan dilindungi oleh orang lain. Tindakan amae sebenarnya 

ada di dalam masyarakat seluruh dunia. Namun, di Jepang tindakan ini 

diakui secara social sebagai tindakan yang berguna dalam hubungan 

antar manusia dan menjadi dasar system sosial Jepang. Di Jepang 

kecenderungan untuk bermanja oleh anak-anak tidak dihentikan saat 

dewasa, melainkan diatur oleh deretan norma-norma dan aturan social 

sehingga kecenderungan ini menjadi salah satu cara mereka 

melakukan hubungan social. Hal ini berlanjut sampai dengan hidup 

dan dalam dunia kerja. Di masyarakat, penerimaan bahwa amae itu 

dibutuhkan dan digunakan dalam masyarakat menjadi pengatur agar 

penggunaan amae tidak berlebihan, yang mengakibatkan terjadinya 

gangguan-gangguan dalam hubungan social masyarakat. Amae  juga 

berhubungan dengan empati atau omoiyari , yaitu kemampuan dan 

kemauan untuk merasakan perasaan orang lain; seakan-akan turut 

mengalami pengalaman, kesenangan, dan kesedihan mereka, serta 

menolong untuk memenuhi keinginan mereka. 
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       14) Haji dalam bahasa Indonesia dapat diartikan dengan “rasa 

malu”. Ada seorang peneliti barat yang menyatakan bahwa social 

control di Jepang adalah rasa malu, sedangkan di Eropa adalah rasa 

berdosa. Rasa malu tersebut dikontrol oleh orang sekelilingnya. 

Apabila ia melakukan sesuatu yang mengakibatkan haji maka seumur 

hidup ia akan merasa dikucilkan oleh masyarakat di sekitarnya, dan 

itu menyebabkan beban moral yang sungguh berat sehingga tidak 

sedikit orang yang menebus haji itu melakukan jisatsu atau bunuh 

diri. 

        15) Zai atau disebut juga tsumi adalah “rasa berdosa” yang 

merupakan ukuran suara hati yang muncul dari dalam diri (moral), 

Masyarakat Eropa dan Amerika merupakan “masyarakat yang 

menyandarkan diri pada kata hati dan mengacu pada ukuran 

kemutlakan moral” digolongkan ke dalam masyarakat yang memiliki 

budaya tsumi atau “guilt culture”. Dalam masyarakat ini berfungsi 

pola walaupun masyarakat tidak mengetahui kesalahan yang telah 

diperbuat seseorang, namun pelaku tersebut tetap merasa berdosa. 

         16) Tatemae adalah penampilan yang diperlihatkan ke luar, 

sedangkan honne adalah kata hati yang sesungguhnya tersembunyi 

atau perasaan yang sebenarnya. Hal ini dilakukan untuk 

mempermudah dan memperlancar hubungan dengan orang lain atau 

dalam masyarakat. Ini juga berkaitan dengan kelancaran 

bermasyarakat untuk mencapai harmoni dalam bermasyarakat dan 

berhubungan dengan orang lain. Tatemae dan honne ibarat selembar 

kertas, permukaan depan (omote) harus bagus, halus dan indah 

(tatemae), sedangkan belakangnya (ura) kasar, kotor dan tidak bagus 

(honne) pun tidak apa-apa. 

(Astriani 2005 :30-35). 

         17) Orang Jepang hampir tidak pernah langsung menanyakan 

“Oikutsu desuka” atau “Nansai desuka”untuk mengetahui usia 

seseorang tetapi melingkar dengan menanyakan lulusan dari 

universitas mana  atau lulusan tahun berapa, sehingga secara tidak 

langsung sudah mengarah ke hal menanyakan usia seseorang. 

         18) Ojigi adalah penghormatan yang biasa dilakukan oleh orang 

Jepang, yang dilakukan dengan cara membungkukkan badannya kea 

rah depan. Semakin tinggi kedudukan orang yang ditemui maka ojigi 

yang dilakukan pun semakin dalam.Di dalam rumah kepada sesama 

anggota keluarga ojigi tidak perlu dilakukan, tetapi ojigi dilakukan 

pada tamu di genkan (serambi), jika bertemu dengan orang lain di luar  

sekitar rumah pasti harusa melakukan ojigi. Melakukan ojigi di tempat 
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yang penuh orang seperti di dalam kereta api, karena tempatnya tidak 

cukup cukup dengan hanya membungkukkan tubuhnya sedikit.Yang 

paling menarik adalah ketika orang yang berbicara dengan 

menggunakan telepon umum, walaupun tidak melihat lawan 

bicaranya,akan tetap melakukan ojigi sambil mengucapkan “Maaf” 

atau “Terima kasih”. Pada saat orang yang kedudukannya lebih tinggi 

bertemu dengan orang yang kedudukannya lebih rendah, maka orang 

kedudukannya rendah harus melakukan ojigi yang dalam.. Pada saat 

wanita dan pria bertemu sudah biasa jika wanita yang memberi 

hormat.Orang Jepang belajar cara melakukan ojigi dari orang tua 

mereka sejak kecil. 

         19) Di Jepang, jika sudah dibantu seseorang, pada saat 

pertemuan berikutnya dengan orang tersebut, jika tidak sekali lagi 

mengucapkan terima kasih, hal itu dianggap tidak sopan. 

         20) Orang Jepang menyukai kata “salam”. Bila kita diundang 

makan ke rumah keluarga Jepang, maka seusai pertemuan dan 

berpamitan kepada mereka, biasanya mereka mengucapkan “salam 

kepada istrimu” , padahal mereka belum bertemu dengan istri kita. 

         21) Ketika kita dipuji oleh orang Jepang misalnya “Bahasa 

Jepangnya pintar ya”, kita jangan berkata “Terima kasih”, tetapi 

katakan saja “Ah tidak”, karena kalau dipuji kita menjawab “Terima 

kasih”, akan terdengar sombong menurut persangkaan mereka 

.        22) Mandi pada keluarga Jepang adalah masuk ofuro bak air 

panas untuk mencebur mandi. Keteraturan dalam tingkatan hubungan 

personal menempatkan urutan bahwa suami masuk ofuro lebih dulu 

baru kemudian diikuti oleh istri dan terakhir anaknya. Tetapi, bila ada 

mahasiswa asing yang home stay di keluarga Jepang, maka urutan 

pertama masuk ofuro adalah mahasiswa asing tersebut. 

         23) Rasa segan orang Jepang. Secara umum orang Jepang tidak 

suka mempertahankan diri. Sepertinya orang Jepang banyak yang 

berpikir “lebih menyesuaikan diri dengan orang lain, tidak ada 

pertentangan dan hal apa pun berjalan lancar dan berpikir lebih baik 

ucapkanlah apa adanya hal yang terpikirkan oleh diri sendiri dan 

jangan melukai lawan bicara”. Terhadap lawan bicara, dia rendah hati, 

tidak melakukan apa-apa sebelum memikirkan bersama-sama situasi 

dan kondisinya, cara melakukan penolakan secara tidak langsung, 

sehingga penolakannya tidak akan menyakiti lawan bicara. Pada 

masyarakat Jepang menonjolkan diri adalah bukan hal terpuji dan 

orang Jepang tidak suka menonjolkan diri. 

          24) Orang Jepang tidak mengatakan dengan jelas apa yang  
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dipikirkannya. Pengalaman seorang mahasiswa asing yang sedang 

bercakap-cakap dengan orang Jepang yang berkata “Lain kali 

datanglah main ke rumah” , akan tetapi pada kenyataannya tidak 

seperti itu. Orang Jepang meskipun berpikir “Benar-benar tidak ingin 

didatangi” tetapi malah berkata “Silakan lain waktu mainlah ke 

rumah”  

        

         Masih banyak hal yang perlu disampaikan tentang hubungan 

personal orang Jepang, namun pada penulisan jurnal kali ini, penulis 

hanya bisa menyampaikannya seperti yang tertulis di atas. Semoga 

ada manfaatnya khusunya bagi para mahasiswa jurusan Bahasa 

Jepang. Penulis banyak mengharapkan saran perbaikan untuk 

penyempurnaan artikel ini. 
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KIAT SUKSES DALAM MELAMAR PEKERJAAN 

 

Sukandar 

(STBA JIA Bekasi) 

 

Dalam pekerjaan merupakan suatu tahapan kehidupan yang 

harus dilalui oleh setiap orang, terutama mereka yang mengharapkan 

pekerjaan dari orang lain atau organisasi lain. Sayangnya, banyak 

pelamar yang gagal memperoleh pekerjaan yang diidam-idamkannya.  

Kebanyakan orang menganggap melamar pekerjaan sebagai 

suatu hal yang alami. Dengan demikian, mereka mengikuti arus 

prosedur melamar kerja dengan apa adanya, tanpa mempertimbangkan 

hal-hal lain yang berguna. Para pelamar biasa mengawali proses 

mencari kerja dengan melihat iklan dari koran, mendengar informasi 

dari teman, dilanjutnya dengan membuat surat lamaran dilampiri 

curriculum vitae. Bila beruntung, pelamar akan memperoleh 

kesempatan mengikuti tes wawancara dan kebanyakan dari mereka 

menjawab pertanyaan pewawancara dengan apa adanya. 

Walhasil, banyak diantara para pelamar yang gagal 

memperoleh pekerjaan karena mereka tidak berbeda dengan para 

pelamar yang lain. Dengan segala keterbatasan yang ada, mereka 

kurang dapat mengemas dan menjual diri mereka, serta tidak mampu 

melihat kelebihan dan menutupi kekurangan yang ada. 

Pada banyak kasus, pelamar pekerjaan tidak dapat melihat 

keinginan yang dicari para pemberi kerja pada diri mereka. 

Seharusnya mereka menonjolkan keterampilan, pengalaman kerja, dan 

kemampuan yang mereka miliki dan sedikit mewarnainya agar terlihat 

menarik dan berbeda dalam arti positif dengan orang lain. Contohnya 

memiliki ijazah kursus pernah memang lomba PMK, pernah menang 

lomba bahasa asing, dan lulus dengan pujian.  

Mencari pekerjaan merupakan seni yang membutuhkan banyak 

pertimbangan untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Yang 

pertama kali harus diperhatikan setelah mengetahui adanya lowongan 

pekerjaan adalah hal-hal yang dicari pemberi kerja pada diri pelamar.  

Hal-hal yang dicari oleh pemberi kerja (employer) pada diri 

pelamar : 

a. Nilai tambah pelamar dibandingkan dengan calon yang 

lain. 

b. Kualifikasi pelamar, sesuai dengan posisi jabatan yang 

lowong atau tidak sesuai. 
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c. Potensi pelamar dalam meningkatkan kinerja perusahaan. 

d. Kemampuan, keahlian, dan pengalaman pelamar sesuai 

atau bahkan melampaui kebutuhan pemberi kerja. 

e. Cara pelamar memberikan nilai tambah bagi perusahaan.  

        

MEWARNAI SURAT LAMARAN 

Setelah mengetahui keinginan pemberi kerja, langkah selanjutnya 

adalah berusaha mengemas diri sebaik mungkin dan menjual 

kemampuan diri. Dengan begitu, pelamar dapat memenuhi harapan 

pemberi kerja atau setidaknya mendekati yang diharapkan dengan 

melakukan beberapa langkah sebagai berikut : 

a. Mengemas surat lamaran pekerjaan agar menarik perhatian 

pemberi kerja. 

- Menonjolkan pengalaman kerja 

- Menonjolkan ijazah 

- Menunjukkan keterampilan yang dimiliki. 

b. Mewarnai curriculum vitae agar terlihat menonjol dan menjadi 

favorit pemberi kerja.  

- Menunjukkan penghargaan yang Anda miliki 

- Menampilkan referensi, pendapat bekas atasan Anda tentang 

kinerja dan kemampuan Anda 

- Menampilkan foto terbaik 

- Menunjukkan pengalaman kerja yang dimiliki. 

 

Isi surat lamaran meliputi : 

a. Asal info mencari kerja  

b. Keahlian 

c. Lulusan (ijazah) 

d. Lampiran surat dokter 

e. Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) dan bersih diri bila 

dibutuhkan 

f. Keterangan tentang lampiran yang disertakan 

g. Bahasa yang singkat, jelas, tidak berbelit-belit, tidak bertele-tele, 

dan terang 

h. Identitas singkat, nama, dan umur 

i. Gaji atau posisi jabatan yang diinginkan, apabila dipersyaratkan 

dalam iklan. 
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Curriculum vitae menjelaskan lebih rinci tentang diri pelamar, 

meliputi: 

a. Nama, 

b. Umur, 

c. Alamat, 

d. Riwayat pendidikan (sekolah), 

e. Sertifikat penunjang keterampilan (kursus), 

f. Keahlian lain tanpa sertifikat, 

g. Golongan darah, 

h. Kewarganegaraan, 

i. Agama (bila dipersyaratkan), 

j. Suku bangsa, 

k. Pas foto, dan 

l. Pengalaman kerja 

 

Yang perlu diperhatikan dalam menyusun surat lamaran. 

a. Upayakan menuliskan alamat yang jelas tujuan surat lamaran 

Anda. Contoh: Kepada Yth. Kepala Bagian Personalia PT. Green. 

Hindari pencantuman alamat yang tidak jelas, seperti: Kepada Yth. 

Manajer PT. Green karena dalam sebuah perusahaan pasti ada 

banyak manajer. Hal seperti ini akan menyulitkan distribusi surat 

Anda.  

b. Surat lamaran pekerjaan (cover letter/application letter), kecuali 

bila melamar melalui internet dengan formulir lamaran 

(application form) yang sudah disediakan.  

c. Tuliskan 4 sampai 5 kalimat saja jika melamar melalui e-mail. 

Kalimat-kalimat tersebut berisi asal informasi lowongan kerja dan 

alasan Anda merasa sesuai mengisi posisi yang lowong. E-mail 

harus singkat, indah, dan langsung ke pokok permasalahan.  

d. Upayakan agar kertas surat lamaran Anda berwarna terang, seperti 

putih atau putih agak buram. Hindari pemakaian kertas yang 

bergambar dan memiliki ornamen.  

 

Cara-cara membuat surat lamaran 

1. Pada pembuka surat, buatlah samal yang spesifik. Bila 

memungkinkan, menunjuk pada nama orang, seperti: Dear Mr. 

George. Bila tidak, gunakan nama jabatan orang tersebut, seperti: 

Dear Hiring Manager, Dear Recruiter, Dear Search Committee, 

atau Dear Sir/Madam.  
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2. Sebutkan asal informasi lowongan kerja. Dalam paragraf pertama, 

Anda dapat menyampaikan tujuan dan alasan Anda melamar kerja. 

3. Bila kenal salah satu pejabat perusahaan, sebut namanya sehingga 

pemberi kerja akan lebih memperhatikan Anda. 

4. Pada paragraf kedua, Anda dapat menyebutkan pengalaman kerja 

yang mendukung posisi yang Anda lamar dan menunjukkan 

bahwa Anda adalah orang yang tepat menduduki posisi yang 

lowong. Jual diri Anda dengan menunjukkan pengalaman dan 

pendidikan yang sesuai dengan syarat-syarat yang diiklankan. 

Namun, jangan sampai terlalu panjang dan rinci, biarkan pembaca 

mengetahui uraian rincinya dalam curriculum vitae atau dalam 

resume (riwayat pekerjaan) Anda.  

5. Penutup surat harus singkat, seperti: I look forward to hearing 

from you soon dan jangan lupa tuliskan: Thank you for your 

consideration.  

Terkadang perusahaan juga meminta secara khusus riwayat singkat 

pengalaman kerja terpisah dari curriculum vitae.  

 

MEMPERSIAPKAN UJIAN WAWANCARA 

Setelah berhasil melalui seleksi administratif dan mengikuti tes 

tertulis, pelamar harus mengikuti tes wawancara (interview). Tes 

wawancara dilakukan untuk mengetahui unsur-unsur psikologis pada 

diri pelamar sehingga pada umumnya wawancara dipandu oleh 

seorang ahli psikologi.  

 

Yang dinilai psikolog dalam interviu 

a. Motivation (motivasi). Motivasi merupakan unsur penting dalam 

diri seseorang. Seorang pekerja yang memiliki motivasi tinggi 

akan mempunyai kinerja yang tinggi sehingga ia mampu bekerja 

keras untuk meningkatkan produksi perusahaan (organisasi). Gaji 

dan jabatan merupakan dua indikasi tinggi rendahnya motivasi 

calon pekerja. Pada tes wawancara, penguji pada umumnya 

menanyakan masalah gaji yang diinginkan pelamar apabila 

diterima di perusahaan tersebut. Menjawab dengan pasti dan jelas 

jumlah gaji yang diinginkan merupakan tanda motivasi tinggi 

dalam bekerja. Sebaliknya, menjawab dengan ragu-ragu jumlah 

gaji yang diinginkan merupakan indikasi lemahnya motivasi kerja. 

Obsesi jabatan juga menunjukkan kuat lemahnya semangat kerja 

calon pekerja. Di sini biasanya penguji akan menanyakan jabatan 

yang diinginkan oleh calon pekerja setelah bekerja selama lima 
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tahun di perusahaan, posisi yang ingin dicapai setelah bekerja 

sepuluh tahun, dan akan menjadi apakah setelah lima belas tahun 

bekerja. Semua pertanyaan tersebut harus dijawab dengan tegas 

dan tanpa keragu-raguan.  

b. Endurance (tidak mudah putus asa). Faktor kedua yang dinilai 

dalam wawancara adalah ketahanan dan ketabahan calon pekerja 

dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Apakah ia akan sungguh-

sungguh bekerja untuk meningkatkan kinerja perusahaan 

(organisasi), atau sebaliknya. Pertanyaan biasanya berkisar 

masalah pendapat calon tentang kerja lembur. Siapkah calon 

menggantikan tugas teman yang kebetulan jatuh sakit dan tindakan 

yang dilakukan saat menghadapi masalah finansial. Pelamar yang 

berhasil menunjukkan ketabahannya dalam bekerja akan lolos 

seleksi.  

c. Spirit of work (semangat kerja). Pada perusahaan-perusahaan 

tertentu, pengujian juga mencakup kemampuan maksimal 

seseorang dalam bekerja, misalnya perusahaan Jepang. Ini 

menyangkut kultur bangsa Jepang yang sangat senang bekerja 

keras. Perusahaan seperti ini hanya mau mempekerjakan orang-

orang yang suka bekerja keras. Pertanyaan seperti bagaimana jika 

suatu saat Anda dibutuhkan bekerja pada pukul 12 malam 

padahal Anda sedang libur? Jawaban yang diberikan dapat 

menjadi barometer bagi pelamar, ia memenuhi persyaratan untuk 

diterima atau tidak diterima. Hal serupa juga akan Anda temui 

pada perusahaan Jerman yang memiliki tingkat kedisiplinan tinggi. 

Bos orang Jerman biasa datang sebelum jam masuk kantor dan 

pulang setelah jam pulang kantor. Ia sangat suka dengan pegawai 

yang datang terlambat. Meskipun demikian, perusahaan Jerman 

memberikan gaji dan kompensasi yang tinggi kepada para 

pegawainya.  

d. Corporation (Harmoni dengan pihal lain). Kemampuan untuk 

dapat bekerja sama dengan rekan sekerja juga termasuk dalam 

pertimbangan para penguji. Kemampuan bekerja sama sangatlah 

menentukan dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Pertanyaan 

seperti, pernakah Anda terlibat konflik dengan teman sejawat, 

pernakah Anda merasa dibenci oleh atasan, apa sebabnya dan 

bagaimana Anda menyelesaikan masalah tersebut akan 

mengindikasikan kemampuan pelamar dalam bekerja sama 

(berjarmonisasi) dengan para pekerja di sekitarnya. Jawaban dapat 

berupa cerita singkat pengalaman pelamar dalam bergaul dengan 
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teman perusahaan terdahulu bila penguji meminta pelamar sedikit 

bercerita.  

e. Honesty (kejujuran). Satu faktor yang tidak terelakkan akan 

dipertanyakan oleh penguji adalah kejujuran. Resume dan surat 

lamaran yang mencantumkan referensi bekas atasan atau orang 

yang bisa dipercaya akan sangat membantu dalam meyakinkan 

penguji. Pertanyaan seperti: bila atasan Anda yang berkuasa 

penuh terhadap diri dan sangat menentukan karier Anda 

memerintah untuk memanipulasi data keuangan untuk 

kepentingan pribadi, apa yang akan Anda lakukan? Akan sangat 

menyulitkan pelamar. Pelamar dihadapkan pada pilihan sulit, 

antara mebela kepentingan perusahaan atau kepentingaan bos yang 

berkuasa. Hanya jawaban yang taktis dan bersayap seperti, bila 

perusahaan tidak dirugikan, akan saya patuhi. Namun, bila 

perusahaan dirugikan, akan saya tolak, akan menolong diri Anda 

untuk dapat diterima. 

f. Loyalty (kesetiaan). Perusahaan-perusahaan milik orang timur, 

seperti Jepang atau Korea, memberikan nilai lebih bagi para 

pegawai yang loyal kepada perusahaan. Perusahaan milik orang 

barat sedikit mengapresiasi masalah loyalitas. Orang-orang barat 

sudah terbiasa berpindah-pindah dari satu perusahaan ke 

perusahaan yang lain, suatu hal yang tabu dalam perusahaan 

tradisional Jepang. Pelamar harus mampu meyakinkan penguji 

bahwa ia akan setia menjadi pegawai perusahaan tersebut, apapun 

yang terjadi. Pertanyaan seperti, mengapa Anda pindah dari 

perusahaan yang lama ke perusahaan kami harus dapat dijawab 

dengan hati-hati. Tunjukan bahwa kenaikan penghasilan bukanlah 

yang paling Anda inginkan. Jawaban yang memungkinkan adalah 

belajar lebih lanjut, meningkatkan wawasan sehingga menjadi 

lebih luas, dan sebagainya.  

g. Leadership (kepemimpinan). Pada posisi pemimpin, 

kemampuan me-manage harus dapat lebih ditonjolkan. Pertanyaan 

yang diajukan calon pegawai dalam mengatur bawahannya, 

jumlah bawahan yang pernah dipimpin, dan cara menghadapi 

bawahan yang bermasalah. Jawaban-jawaban yang diberikan harus 

menunjukkan kepiawaian memimpin, seperti mencari penyebab 

masalah dan memberikan solusi pemecahan.  

h. Obedience (ketaatan). Masalah ketaatan pada pimpinan juga 

perlu ditonjolkan dalam menjawab pertanyaan penguji. Hindari 

jawaban yang terkesan siap bentuk dengan atasan serta upayakan 
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cara damai dan halus dalam berkomunikasi dan berinteraksi 

dengan atasan. Tunjukkan batasan harus taat pada pimpinan dan 

batasan untuk tidak mengikuti dan memberi saran pada atasan, bila 

hal ini dipertanyakan.  

i. Pride/Self esteem (kebanggaan terhadap pekerjaan). 

Terkadang penguji mempertanyakan kebanggaan Anda bila kelak 

menjadi staf administrasi. Yakinkan bahwa posisi itu merupakan 

pekerjaan yang sangat Anda idam-idamkan. Tunjukkan bahwa 

Anda sangat bangga dengan pekerjaan sebagai tenaga administrasi 

dengan wajah yang riang dan gembira. Kebanggaan kerja akan 

sangat menentukan kinerja seseorang dalam menjalankan 

tugasnya. 

j. Trustworthiness (kepercayaan). Faktor yang juga sangat ingin 

diketahui oleh penguji adalah kepatuhan atau kelayakan pelamar 

untuk diserahi jabatan serta kemampuan dan kepercayaan untuk 

mengemban tugas  yang ada. Penguji akan melontarkan 

pertanyaan seperti, apa yang akan Anda lakukan bila penjualan 

produk sikat gigi menurun drastis selama empat bulan berturut-

turut, sedangkan posisi Anda manajer pemasaran. Calon pekerja 

harus dapat meyakinkan penguji dengan menampilkan cerita 

singkat cara ia mengatasi masalah tersebut dengan penuh percaya 

diri. Ia dapat menampilkan desain pengambilan keputusan seperti 

membuat program sikat gigi berhadian motor atau mengurangi 

biaya iklan. Semakin cemerlang ide yang terlontar semakin 

penguji terkesan terhadap diri pelamar dan semakin besar peluang 

diterima pada jabatan yang lowong.  

k. Conflict management (manajemen konflik). Dalam interaksi 

sehari-hari seringkali terjadi konflik, dengan atasam, dengan 

bawahan, atau bahkan dengan teman sejawat. Ada kalanya dalam 

tes wawancara, penguji ingin mengetahui seberapa jauh calon 

pekerja menangani potensi konflik yang mungkin muncul dalam 

pekerjaan. Pertanyaan seperti, pernakah Anda memiliki masalah 

dengan teman Anda, dan apa yang Anda lakukan untuk 

mengatasinya dapat dijawab dengan menceritakan pengalaman 

Anda dalam menangani konflik. Cerita dapat dimulai dari awal 

konflik itu timbul, sebab dan cara Anda mencari titik tengah. Hal 

ini merupakan dasar analisis terhadap masalah yang diikuti dengan 

pemecahan masalah (solusi). 

l. Communication (kemampuan berkomunikasi) merupakan 

dasar bergaul dengan masyarakat tempat kita bekerja. Kemampuan 
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berkomunikasi yang baik akan sangat mendukung teamwork 

sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan. Kemampuan 

komunikasi yang dimiliki pelamar akan memperbesar daya tarik 

penguji dan memberikan kesan yang baik. 

m. Interpersonal skill (kemampuan menghadapi orang banyak). 

Beberapa lowongan kerja mempercayakan pelamar memiliki 

kemampuan menghadapi berbagai orang dengan latar belakang 

dan budaya dan tingkat pemikiran yang beragam. Kedudukan staf 

marketing dan public relation mengharuskan karyawan pandai 

bergaul dengan orang lain. Misalnya untuk survey pasar baru di 

daerah yang mengharuskan karyawan berdialog dengan 

masyarakat dan memahami kemauan mereka sebagai sasaran 

produk (pangsa pasar). Sebagai public relation, mutlak dibutuhkan 

orang yang mampu berinteraksi dan melayani orang dari berbagai 

latar belakang yang berbeda karena bidang ini berhubungan 

dengan masyarakat. Banyak pertanyaan penguji dalam lingkup 

interpersonal skill ini berkisar pada kepiawaian pelamar dalam 

menghadapi orang dari berbagai etnis dan budaya.  

n. Introspection (introspeksi diri). Pelamar pekerjaan hendaklah 

selalu intropeksi diri sehingga menambah kesan positif. 

Pertanyaan seperti, kelemahan terbesar apa yang Anda miliki 

dapat menjadi barometer kepribadian Anda dalam berintrospeksi. 

Buatlah penguji terkesan dengan kebijakan yang Anda tampilkan.  

o. Analytical Solvability (kemampuan memecahkan masalah 

berdasarkan analisis), biasanya terdapat pada tes wawancara 

untuk posisi jabatan pimpinan. Seorang pemimpin harus dapat 

menganalisis setiap masalah serta berani mengambil keputusan 

pada saat yang tepat. Kesan ini dapat Anda tonjolkan dengan 

berusaha menampilkan pola pikir ilmiah, teratur, dan terarah 

dalam menjawab pertanyaan. Ketengahkan akar masalah secara 

sederhana bahwa setiap masalah besar berawal dari masalah yang 

kecil. Uraikan penyebab masalah secara sederhana, beratur, dan 

teratur kemudian alternatif solusi (jawaban) masalah. Perlu 

diingat, penguji tidak sekedar membutuhkan uraian yang indah 

atau cerita yang bagus, namun lebih pada mengharapkan cara pikir 

Anda menjawab masalah. 

p. Bizarre question (pertanyaan aneh), yaitu kemampuan 

mengatasi hal-hal yang tak terduga dan mengejutkan. Terkadang, 

dalam tes wawancara penguji mengemukakan pertanyaan yang 

jauh di luar dugaan kita. Pertanyaan berupa tebakan, bila di depan 
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rumah Anda terdapat sungai yang penuh dengan buaya, dan 

kucing Anda berada di seberang sungai, apa yang akan Anda 

lakukan untuk menolongnya? Terkadang penguji sendiri tidak 

memiliki jawaban terhadap pertanyaan yang sedang ia ajukan dan 

bahkan tidak peduli dengan jawaban yang Anda kemukakan. Ia 

hanya ingin tahu reaksi Anda dalam menghadapi situasi sulit dan 

tidak terduga. Cara Anda melepaskan diri dari situasi seperti itu 

dibutuhkan ketenangan dan focus terhadap inti pertanyaan. Ikuti 

insting Anda dan jawablah dengan penuh kemantapan dan 

keyakinan. Karena tidak disebutkan bagaimana syarat mengambil 

kucing Anda dan tidak terdapat informasi yang jelas, ada jembatan 

atau tidak di depan rumah, Anda dapat menjawab saya akan 

melalui sebuah kembatan dan mengambil kucing saya di seberang 

sungai. Ini akan menunjukkan ketenangan, percaya diri, dan focus 

terhadap solusi masalah yang muncul secara tidak terduga, yang 

terpenting bukanlah jawaban, namun cara Anda menjawabnya.  

q. Discipline and responsibility (disiplin dan tanggung jawab). 

Semua kemampuan yang telah disebutkan tidak akan berguna bila 

pelamar tidak memiliki kedisiplinan dan rasa tanggung jawab yang 

tinggi. Itulah sebabnya salah satu aspek yang juga akan diuji 

dalam tes wawancara adalah masalah kedisiplinan dan tanggung 

jawab. Bahkan sering kali ditanamkan dalam budaya perusahaan 

bahwa mereka lebih butuh orang yang disiplin daripada orang 

yang pintar. 

 

Manajemen 5 W dan 1 H juga harus diperhatikan, yaitu : 

a. What, dalam tes wawancara, pelamar (calon pekerja) dapat 

menunjukkan bahwa ia mau bekerja apa pun sesuai dengan (dalam 

lingkungan) jabatan yang ia sandang. Hal itu akan menarik penguji 

dalam mengapresiasi kemampuan pelamar. 

b. Where, bila pelamar diajukan pertanyaan lokasi penembatan saat 

diterima, ia harus dapat menunjukkan kebersediaan bekerja di 

mana pun di wilayah yang ditentukan oleh pemberi kerja sebagai 

konsekuensi dari posisi yang dilamarnya. 

c. Who, pelamar dapat mengindikasikan bahwa ia bersedia 

menerima perintah dari siapa pun, selama orang itu adalah atasan 

langsung atau atasan yang secara hierarkis membawahinya. 

d. Why, apabila terdapat keraguan dalam menjalankan suatu 

perintah, pelamar dapat menanyakan alasan ia harus melakukan 

perintah tersebut. 



139 

 

Sukandar : Kiat Sukses dalam Melamar Pekerjaan 

e. When, lebih baik bagi pelamar bila dapat menunjukkan bahwa ia 

mau kerja kapan pun dan dalam situasi darurat apabila betul-betul 

dibutuhkan untuk kepentingan perusahaan. 

f. How, seorang pelamar akan sangat meyakinkan dalam tes 

wawancara bila ia benar-benar memiliki pemahaman pada hal-hal 

yang ia utarakan. Sudah seharusnya para pelamar memperkaya diri 

dengan berbagai keterampilan yang menunjang sehingga nantinya 

dapat mengerti cara bekerja dengan benar.  

 

STRATEGI DALAM UJIAN WAWANCARA 

Sebelum melakukan tes wawancara, agar dapat memenuhi harapan 

pemberi kerja sehingga jawaban dari setiap pertanyaan dalam 

wawancara lebih tepat, tajam, dan mendapatkan penilaian lebih dari 

pihak perusahaan, perlu dilakukan analisis SWOT (Strenght, 

Weakness, Opportunity, and Threat) untuk mengidentifikasi kelebihan 

dan kekurangan penguji (pewawancara) dan diri pelamar sendiri. 

a. Membaca dengan  baik iklan di media massa sehingga pelamar 

dapat lebih memahami keinginan pemberi kerja. Bila pada iklan 

disebutkan bahwa dibutuhkan seorang public relation yang 

berpengalaman, menguasai bahasa Inggris dan penguasaan bahasa 

asing lain lebih diutamakan, berarti perusahaan menginginkan 

seorang PR yang berwawasan luas. Dengan demikian, pada tes 

wawancara pelamar dapat lebih menunjukkan pengalamannya 

dalam bergaul dengan orang Jepang, dibanding dengan orang 

Inggris. 

b. Yang tidak kalah pentingnya adalah memahami pribadi 

pewawancara itu sendiri. Apabila ia orang Jawa, misalnya, dalam 

tes wawancara diupayakan untuk bersikap lebih sopan dan tidak 

menentang langsung argument dari penguji. Berbeda bila yang 

menguji orang luar Jawa yang berkepribadian terbuka, pelamar 

harus menjawab langsung pada pokok pembicaraan dan tidak 

berbelit-belit. 

c. Mengintropeksi diri sehingga pelamar dapat mengetahui kelebihan 

yang dapat dijual dan kelemahan yang harus diminimalisasi. Bila 

pada akhirnya pelamar menemukan bahwa ia memiliki sedemikian 

banyak kelemahan, lengkapi diri dan perkaya keterampilan. 

Ubahlah tantangan menjadi peluang.  

d. Dalam tes wawancara upayakan untuk dapat menerapkan conflict 

management, yaitu win-win solution dengan cara tidak terlalu 

memaksakan pendapat sendiri dan dapat menerima argument dari 
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penguji. Bila berbeda pandangan dengan penguji mengenai suatu 

hal, jangan bertentangan secara langsung dengan pendapat 

penguji. Terima pendapat dan argumentasi penguji sambil secara 

perlahan-lahan memasukkan pendapat sendiri dalam menjawab 

pertanyaan. Ikut arah pembicaraan penguji. Menyatulah dengan 

arah pembicaraannya sampai pada suatu momen yang tepat, 

pelamar dapat mengarahkan cerita kepada pendapat sendiri. 

Untuk menjawab semua pertanyaaen penguji dibutuhkan situasi 

mental yang mendukung sehingga wawancara akan berakhir dengan 

kesan baik dari penguji terhadap diri pelamar. Upayakan untuk 

memiliki sikap mental seperti berikut ini (mental attitude). 

a. Understand and blend with the interviewer and organisation’s 

mission. Usahakan untuk dapat memahami tujuan, bidang lingkup 

wilayah perusahaan. Cari tahu jenis perusahaan, local atau 

penanaman modal asing (internasional) sehingga pelamar dapat 

mengerti harapan penguji dari diri pelamar. Berusahalah untuk 

selalu mengacu pada misi perusahaan tersebut agar logika pelamar 

dapat menyatu dengan logika penguji sehingga jawaban akan 

sesuai dengan pertanyaan. 

b. Be alert, waspada terhadap pertanyaan jebakan. Alangkah baiknya 

bila pelamar tetap tenang dan berpikiran jernih agar dapat 

membaca maksud (intention) pewawancara. Dengan demikian, ia 

dapat melihat jenis pertanyaan yang tulus (sincere) dan jebakan 

(trap) sehingga dapat mengetahui cara menjawab, dengan lugas 

atau dengan siasat.  

c. Hati-hati menjawab, menjawablah langsung pada pokok 

permasalahan dan tidak terlalu melantur, kecuali bila penguji 

meminta pelamar untuk membuat cerita singkat karena beberapa 

penguji suka mendengarkan cerita singkat. 

d. Sikap mental yang tanpa beban sangat diperlukan dalam tes 

wawancara. Bila terlanjur menjawab salah, yakinkan bahwa selalu 

ada masa untuk memperbaiki jawaban. 

e. Enjoy the interview, nikmatilah sesi wawancara dengan sesantai 

mungkin. Tidak perlu grogi karena semakin Anda menikmati 

wawancara, semakin jernih pikiran dan semakin banyak ide 

cemerlang akan bermunculan. 

f. Upayakan menunjukkan kelebihan;  memiliki kenderaan sendiri 

untuk posisi staf marketing atau keahlian bahasa asing lain untuk 

posisi public relation. Hindari menunjukkan kelemahan; tidak bisa 
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mengoperasikan computer, tidak bisa kerja lembur alasan 

kesehatan, karena baru saja melahirkan, dan sebagainya. 

Unsur penampilan pelamar secara fisik sangat diperhatikan dalam 

ujian wawancara karena menimbulkan kesan pertama yang sangat 

menentukan. Untuk itu upayakan untuk memperhatikan hal-hal di 

bawah ini : 

a. Berambut rapih 

b. Berpakaian atas putih, bawah hitam atau atas terang, bawah gelap 

c. Bersepatu dan berkaos kaki 

d. Hindari pemakaian peralatan elektronik yang mengeluarkan bunyi 

e. Sopan dan penuh etika 

f. Hindari penggunaan perhiasan dan aksesoris yang berlebihan 

g. Hindarkan (sembunyikan) kebiasaan buruk selamat wawancara, 

seperti mengerjap-kerjapkan mata, menggoyang-goyangkan kaki, 

dan sebagainya 

h. Sesekali pandangan mata terarah kepada pewawancara untuk 

menunjukkan atensi. Namun, jangan memandang tajam dan tidak 

lepas kepada pewawancara apabila melototi 

Unsur emosi juga sangat diperhatikan dalam tes wawancara. 

Kestabilan emosi pelamar menunjukkan tingginya kecerdasan emosi 

pelamar. Berikut ada beberapa unsur emotional quotiens dalam 

psychological interview yang perlu diperhatikan. 

a. Usahakan untuk sabar dalam menjawab pertanyaan 

b. Upayakan untuk tidak terpancing emosi (marah) apabila 

pewawancara mennyakan sesuatu yang akan menyinggung 

c. Berusaha untuk tenang dan berpikiran jernih 

d. Menunjukkan empati kepada orang lain dalam menjawab 

pertanyaan 

e. Kerahkan semangat (spirit) dan yakinlah bahwa kita akan dapat 

melalui tes dengan lancer 

f. Usahakan untuk tidak menjawab pertanyaan dengan menyisipkan 

kata-kata hanya dan sedikit. Contoh: Ah, saya hanya lulusan 

SMU, saya bisa sedikit computer”. Kata-kata seperti itu dapat 

mengurangi penilaian penguji dan terkesan membatasi 

kemampuan diri sendiri. 

g. Usahakan untuk tidak terlalu banyak mengatakan seandainya, dan 

seumpama, kecuali bila penguji menyakan pertanyaan yang 

bersifat pengandaian karena dapat mengurangi unsur ketegasan 

dari suatu jawaban.  
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RESENSI BUKU 

 

Ahmad Dahidi 

(Universitas Pendidikan Indonesia) 

 

Judul Buku : Gairago no Sougouteki Kenkyuu  

Penulis  :  Ishiwata Toshio 

Penerbit : Tokyodo Shuppan  

Tebal   : 360 halaman 

Terbit   : Tahun 2001 

Ukuran  : 15,5 x 22 cm 

 

Salah satu kekayaan kosakata dalam bahasa Jepang adalah 

dengan adanya apa yang kita kenal dengan istilah gairaigo. Gairaigo 

adalah kata-kata yang berasal dari bahasa asing (gaikokugo) lalu 

dipakai sebagai bahasa nasional (kokugo). Pada umumnya, gairaigo 

adalah kata-kata yang berasal dari bahasa negara-negara Eropa tidak 

termasuk kango yang terlebih dahulu dipakai di dalam bahasa Jepang 

sejak zaman dulu kala (Kindaichi dalam Sudjianto dan Ahmad Dahidi, 

2004: 104).   

Karakteristik gairaigo antara lain; (1) ditulis dengan huruf 

katakana; (2) cenderung dipakai pada bidang dan lapisan masyarakat 

terbatas dan frekwensi pemakaiannya rendah; (3) nomina konkrit 

relatif banyak; (4) terdapat gairaigo buatan Jepang; dan (5) banyak 

kata yang dimulai dengan bunyi dakuon. Selanjutnya, dalam gairaigo 

sering terjadi pemendekan, pada kelas kata adjektiva ditambahkan 

sufiks na seperti pada kata yuniiku ‘unik’ menjadi yuniikuna; dan 

sering terjadi pergeseran makna dari makna aslinya. Dalam konteks 

demikian,  Ishiwata mengurai secara panjang lebar dalam buku 

Gairago no Sougouteki Kenkyuu ini.  

Buku ini terdiri atas tiga bab utama, yakni pada bab 1 

membahas tentang gairaigo dalam bahasa Jepang yang berasal dari 

negara-negara Eropa, pada bab 2 diuraikan sejarah perkembangan 

gairaigo yang berasal dari Eropa memasuki khasanah bahasa Jepang, 

dan  dalam bab (3) dikemukakan penelitian linguistik kontrastif 

tentang gairaigo yang berkembang di dalam bahasa-bahasa dunia 

seperti bahasa Prancis, bahasa Latin, bahasa Jerman, dll. Sebelum 

membahas panjang lebar pada bab 1, 2,dan 3 tersebut, dalam buku ini 

diawali dengan uraian singkat tentang gairaigo dalam bahasa Jepang 

dan di bagian akhir buku ini dilengkapi dengan daftar buku yang 
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sangat erat dengan gairaigo, kata penutup, dan indeks gairaigo dalam 

bahasa Jepang.  

Pada bagian awal buku ini diperdebatkan ihwal batasan 

gairaigo. Ishiwata, tampaknya sepaham dengan para peneliti bahasa 

Jepang lainnya bahwa gairaigo adalah kata-kata yang masuk ke dalam 

bahasa Jepang yang berasalh dari luar negeri. Umumnya kata-kata dari 

negara asing itu lebih cenderung merujuk pada negara-negara Eropa. 

Yang ia permasalahkan adalah istilah kango, yang pada dasarnya 

kelompk kata ini pun berasal dari negara asing, yaitu dari Cina. Hal ini 

dikarenakan dalam perkembangannya, terdapat sejumlah kata antara 

lain kata raamen ‘mie’ yang dikelompokan ahli bahasa Jepang ke 

dalam gairaigo, padahal jika ditelusuri kata yang dimaksud ini berasal 

dari Cina. Jadi, sebaiknya kata ini adalah kango, bukan gairaigo.  

Selanjutnya, dipertanyakan pula jika batasan gairaigo ini 

merupakan kata-kata yang berasal dari luar negeri, maka kango juga 

mesti dimasukkan ke dalam sub sistem gairaigo. “Gairaigo ga 

gaikoku kara kita kotoba de aru naraba, kango mo mata chuugoku 

kara nihongo ni haitta kotoba de ari, kango mo gairaigo de aru hazu 

de aru, to iu iken de aru.”(Ishiwata; 2001: 7). Oleh sebab itu, gairaigo 

bisa dibagi dua kelompok besar, yakni (1) kango (漢語) dan (2) yougo

（洋語 ). Namun demikian, Ishiwata sendiri membagi gairaigo 

menjadi dua, yaitu gairaigo kelompok touyoukei (東洋系 ) dan 

seiyoukei （西洋系）.  

Pada bagian ini dibandingkan pula istilah gairaigo dan 

gaikokugo, gairaigo dan honyakugo. Lalu pada bagian akhir bab ini 

dibahas ihwal sejarah penelitian gairaigo kelompok bahasa-bahasa 

Eropa yang telah memperkaya khasanah bahasa Jepang.  

Pada bab 1 dibahas mengenai gairaigo yang berasal dari 

negera Barat yang memasuki bahasa Jepang meliputi jumlahnya, 

perubahan gairaigo baik pada tataran bunyi (morfemis), penyingkatan 

kata, penulisannya, dan kaitan gairaigo dengan masyarakat 

pemakainya. Lalu pada bab 2 yakni sejarah perkembangan gairaigo 

yang berasal dari negara Eropa memasuki bahasa Jepang meliputi 

kata-kata gairaigo akibat perkembangan agama Kristen, contoh-

contoh gairaigo dalam kehidupan bangsa Jepang baik yang berasal 

dari Portugal, Spanyol, Belanda, dan sebagainya. Yang terakhir pada 

bab 3 adalah hasil studi linguistik konstrastif ihwal perkembangan 

gairaigo yang sudah dijadikan bahasa Prancis, bahasa Laten, Bahasa 

Melayu, Bahasa Jerman, dan sebagainya.  Jadi, pada bagian ini 



144 

 

Ahmad Dahidi : Resensi Buku 

diinformasikan tentang gairaigo yang terdapat pada bahasa-bahasa 

tersebut.  

      Untuk memahami dengan baik buku Gairago no 

Sougouteki Kenkyuu ini diperlukan pengetahuan linguistik umum, 

terutama yang berhubungan dengan fonologi, morfologi, dan semantik. 

Di samping itu, tentunya diperlukan kemampuan bahasa Jepang 

tingkat mahir (advance level) yang memadai.  

Buku ini sangat berguna dan bermanfaat bagi mereka yang 

bergelut dalam pendidikan bahasa Jepang baik dosen, mahasiswa 

(terlebih-lebih mahasiswa S2 bahasa Jepang), maupun para peneliti 

lainnya yang mempunyai fokus kajian tentang gairaigo dalam bahasa 

Jepang. 

 


